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Kimi sert teorik ve pratik eleştirilere karşın, insan hakları hâlâ 
günümüzün öne çıkan söylemlerinden biridir. Daha çok “temel 
kişi hak ve özgürlükleri” şeklinde dillendirilen bu söylem, her 

kişinin bazı temel hak ve özgürlüklere sahip olduğu düşüncesidir. Kişilerin, 
tüm diğer rastlantısal özellikleri bir yana, yalnızca insan oldukları için bazı 
temel hakları oldukları varsayılmakta, bu haklara da insan hakları denil-
mektedir. Özgürlükten genellikle anlaşılan da her kişinin başkalarına zarar 
vermeden istediğini yapmada serbest olması, yapıp ettiklerinde engellenme-
mesidir. İnsanın isteyen, değerlendirmeler yapan, farklı eylemler arasında 
seçimler yapabilen bir canlı olduğu ve bu yapıp etmeleriyle kendi yapısını 
oluşturduğu; bu yapının baştan belirlenmediği, tam aksine kişinin kendi ya-
pıp etmeleriyle kendi karakterini oluşturduğu düşüncesidir özgürlük. Kişiyi 
ya da toplum teki olarak bireyi merkeze alan bir düşüncedir bu. Bu anlam-
da liberal bir düşünce olduğu da söylenebilir, söylenmektedir de.

Öte yandan felsefe tarihi boyunca ortaya konan insan görüşlerine veya filo-
zofların insan ve etik kavramlarına bakıldığında, bu özerk insan anlayışının çok 
yaygın olduğunu görürüz. Bu görüşlerde genellikle karşımıza çıkan insan tasa-
rımı, insanın logos, ratio, mind, akıl vb. sözcüklerle ifade edilen bir yetiye sahip 
olmasıyla diğer varlıklardan ayrıldığı, istem ve eylemlerinde seçimler yapabilen 
özgür bir varlık olduğudur. Buradan hareketle de bu özerk ve özgür insan anla-
yışının liberalizmden çok daha eskilere uzandığı söylenebilir. Seçim yapabilen, 
etik eylemde bulunabilen, özgür bir varlık olarak “insan” kavramının, insan hak-
larının antropolojik temelini oluşturduğunu söyleyebiliriz.

Öte yandan çağımızın etkili kimi düşünce akımlarının da etkisiyle bugün ant-
ropolojiden, insan doğasından ya da insandan söz etmek neredeyse ayıp karşı-
lanan bir şey olarak görülmektedir. Nietzsche’nin Tanrı’nın ölümünü ilân etme-
sinden sonra, Foucault’nun da bunun zorunlu sonucu olarak gördüğü, insanın 
ölümünü ilan etmesi, insan haklarının varsayılan antropolojik temelini sarsmıştır. 
İnsan hakları düşüncesi temelsiz kaldığı gibi, her türlü bilgisel temel arama ça-
bası da boş bir çaba olarak görülmeye başlanmıştır. Bu ise daha önce evrensellik, 
kültürel görecelilik tartışmalarıyla sarsılmış olan insan hakları düşüncesini ikinci 
bir sarsıntıyla karşı karşıya bırakmakta; bunun sonucu olarak insan hakları dü-
şüncesi ya “insan hakları iyidir” denilerek övülen, ya da “insan hakları kötüdür” 
denilerek ezbere karşı çıkılan bir düşünce haline gelmektedir. Kısaca insan hak-
ları sempati ya da antipati duygularının yan yana var olduğu bir konudur bugün. 
(...)

Kavramsal sorunlar daha çok insan haklarıyla ilgili temel kavramların belir-
sizliğinden kaynaklanan sorunlardır. Başta “hak” kavramı olmak üzere, “insan 
hakları”, “insan”, “özgürlük”, “evrensellik”, “doğal hukuk”, “onur” gibi kavram-
ların genellikle belirsiz bırakıldığı görülmektedir. Hak kavramı ile insan hakla-
rı kavramı arasındaki ayrım bile birçok tartışmada belirsiz kalmaktadır. İnsan 
haklarının ne olduğu, hangi hakları kapsadığı, pozitif hukukla ilişkisi açık bir 
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Madde 1- Bütün insanlar özgür, onur ve haklar ba-
kımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler, bir-
birlerine karşı kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar. 
Madde 2- Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal 

veya başka bir görüş, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, 
doğuş veya herhangi başka bir ayrım gözetmeksizin bu 
Bildirge ile ilan olunan bütün haklardan ve bütün öz-
gürlüklerden yararlanabilir. Ayrıca ister bağımsız olsun 
ister vesayet altında veya özerk olmayan ya da başka bir 
egemenlik kısıtlamasına bağlı ülke yurttaşı olsun, bir 
kimse hakkında, uyruğunda bulunduğu devlet veya 203 
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ülkenin siyasal, 
hukuksal veya uluslararası statüsü bakımından hiçbir 
ayrım gözetilmeyecektir. Madde 3 -Yaşamak, özgür-
lük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır. Madde 4- Hiç 
kimse kölelik veya kulluk altında bulundurulamaz, 
Kölelik ve köle ticareti her türlü biçimde yasaktır. 
Madde 5- Hiç kimseye işkence yapılamaz, zalimce, 

insanlık dışı veya onur kırıcı davranışlarda bulunula

biçimde ortaya konulmuş da değildir. Bir ide veya 
gereklilik düşüncesi midir insan hakları, yoksa 
uluslararası insan hakları hukuku mudur? Daha 
kısa söyleyişle, insan hakları pozitif hukuk mudur, 
yoksa bir düşünce midir?

İnsan haklarıyla ilgili etik sorunlar, insan hak-
larının etik temelleriyle ilgili sorunlardır. İnsan 
haklarının temelinde ne tür bir insan ve değer 
anlayışının bulunduğu, insan hakları normlarının 
hangi etik ilkelere dayandığı, insanın neden de-
ğerli görüldüğü, insana neden kimi şeylerin yapı-
lamayacağı soruları etik sorulardır. Günümüzde 
kimilerinin metafizik görerek bir yana bıraktığı bu 
sorular yanıtlamaksızın insan hakları tartışmaları-
nın sonuçsuz kalması kaçınılmaz görünmektedir. 
İnsanın değeri, insan onuru, insanın kırılganlığı 
gibi, insan haklarını temellendirmede çokça kul-
lanılan kavramlar açıklığa kavuşturulmadan, bu 
temeller üzerine oturan insan haklarının bilgisel 
bir temellendirmesinin yapılması da olanaksızdır.

İnsan hakları sorunları, aynı zamanda, hukuk-
sal sorunlar da bunun içinde olmak üzere, politik 
sorunlar veya siyaset felsefesi sorunlarıdır. Genel 
olarak haklar, özel olarak da insan hakları bugün 
ulusal ve uluslararası hukukun temel dayanakla-
rından biridir. İnsan hakları veya daha çok kullanı-
lan biçimiyle “temel haklar ve özgürlükler” ulusal 
ve uluslararası hukukun temel taşlarıdır. Bunlara 
dayanmayan bir anayasadan, ulusal veya uluslara-
rası bir hukuktan söz etmek nerdeyse olanaksızdır. 
Hak söylemi bugün hukukun ve siyasetin ana kav-
ramlarından biridir.

Öte yandan insan haklarının hukuka ve “ger-
çekliğe” dönüşmesi, hayata geçmesi de bir siya-
set sorunudur. Onu gerçek kılacak olan, hakları 
koruyacak veya çiğnenmesine göz yumacak olan 
yönetimlerdir. Ulusal ve uluslararası kuruluşlar-
dır. Devletin en başta gelen varlık nedeninin, başta 
yaşam hakkı olmak üzere “temel hak ve özgür-
lükleri korumak” olduğu düşünüldüğünde, bunu 
nasıl gerçekleştireceğini bulmak, ilkelerini ve 
yöntemini ortaya koymak devletlerin işidir. Ama 
öte yandan devletler insan haklarını en çok ihlâl 
eden veya ihlâl edilmelerine göz yuman kurumlar-
dır. Bu çelişkili durumun içinden nasıl çıkılabilir? 
Ulus devletler insan haklarını korumada yeterli 
midirler, yoksa bunun için uluslararası kuruluşla-

rın veya bir dünya devletinin (kozmopolitanizm 1) 
oluşturulması zorunlu mudur?

Yazılarda farklı insan hakları kavramla-
rı ve görüşleri üzerinde durulsa da genel olarak 
Kuçuradi’nin insan hakları görüşünün öne çıktığı 
görülmektedir. Bunun nedeni, Kuçuradi’nin insan 
hakları görüşünün yukarıda sayılan eleştirilerden 
–“metafizik olma” eleştirisi dışında – sıyrılan bir 
görüş olmasından kaynaklanmaktadır. Kuçuradi, 
uluslararası insan hakları belgelerinden, bu belge-
lerde yer alan insan hakları kavramlarından yola 
çıkarak, bazı kavramsal ayrımlar yapmakta –insan 
haklarının ne olduğunu, diğer haklarla ortak ve 
farklı yanlarını ortaya koymaktadır– insan hakları 
görüşünün hangi insan ve değer anlayışına dayan-
dığını, insanın neden değerli bir varlık olduğunu 
ve neden insanların temel haklarına zarar verilme-
mesi gerektiğini, insan hakları normlarının veya 
ilkelerinin nasıl temellendirilebileceğini bilgiye 
dayalı bir biçimde ortaya koymaktadır. Bu neden-
le, Kuçuradi’nin insan hakları görüşü yukarıda ile-
ri sürülen eleştirilerin çoğundan kurtulan bir insan 
hakları görüşüdür. Kurtulamayacağı tek eleştiri ise 
“metafizik” olduğu eleştirisidir. İnsanın, değerin, 
insan haklarının ne olduğunu sormak metafizikse, 
değerlerle ilgilenmek, insanın değerinden veya 
onurundan söz etmek metafizikse, kimilerinin 
dediği gibi, Kuçuradi’nin görüşü de metafiziktir. 
Zira Kuçuradi’ye göre insan hakları felsefesi yap-
mak veya insan haklarının felsefî temelleriyle uğ-
raşmak bunlardan söz etmektir. İnsanın ve insan 
haklarının ne olduğu belirlenmeden, “insan neden 
değerlidir?” veya “insan neden bazı temel hakla-
ra sahiptir?” soruları yanıtlanmadan, kısaca insan 
haklarının antropolojik, bilgisel ve etik temelleri 
ortaya konulmadan insan haklarından söz etmek, 
ona ilişkin ezbere değer yargıları vermekten öte-
ye gidemez. Bugün de açık bir biçimde gördüğü-
müz gibi, insan haklarının hangi hakları kapsadığı, 
hangilerini dışarıda bıraktığı, bir ide mi, bir hukuk 
mu olduğu dahi açıklığa kavuşturulmadan, insan 
hakları tartışmaları havanda su döğen verimsiz bir 
tartışma olmaktan öteye gidemez.

1  Kozmopolitanizm, bireyin insanlık adı verilen büyük komüni-
teye aitliğini savunan, yerel nitelikteki bağlılığın yerini evrensel 
bağlılığın aldığı, evrensel düşüncelerin benimsendiği, tüm dün-
yanın ülke ya da vatan olarak görüldüğü; genellikle bu görüşler-
le ilgili etiksel, sosyolojik ve siyasi felsefelerin tanımlanmasın-
da kullanılan bir kavramdır. (Kaynak: wikipedia.org)

İsimsiz
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İnsan Hakları Kavramı

“İnsan hakları nasıl bir kavramdır?” sorusuyla başlayabiliriz. Her kav-
ram gibi, insan hakları kavramı da düşünenin, insanın belli bir dış dün-
ya durumunu, tekil olanı, yaşananı, olup biteni, ne türden olursa olsun, 

nesneye 1 ilişkin olanı, kısaca belli bir dünya durumunu çerçeveleyen düşünsel bir 
varolandır. Her kavram gibi, insan hakları kavramı da insanın belli bir durumu, 
çoğun belli bir insanlık durumunu anlamasına, anlamlandırmasına yardımcı olur 
ve bu çerçevede bilginin çoğalmasını sağlar. Ayrıca yine her kavram gibi insan 
hakları kavramı da birbirinden çok farklı niteliklerde ortaya çıkan, şu ya da bu 
şekilde temellendirilmiş birtakım amaçları olan eğitim ortamları aracılığıyla edi-
nilmiş, öğrenilmiş bir kavramdır.

İnsan hakları kavramının dışdünya ya da içinde yaşadığımız dünya ile ilişkisini 
göz önüne aldığımızda, kavramın tek bir nesneye işaret etmediğine ilişkin sapta-
mayı yapmakla işe başlayabiliriz. Bu bağlamda insan hakları kavramının “masa” 
ya da “kalem” kavramı gibi olmadığını; bu kavramın söz konusu kavramlar gibi 
dışdünyada somut – tekil bir başvuru noktasının bulunmadığını söylemek büyük 
önem taşımaktadır. İnsan hakları kavramı, insanlararası ilişkilerde, insanın kendi-
siyle ve diğer insanlarla, öteki canlılarla olan ilişkisinde, canlı-cansız tüm dünya 
ile olan ilişkisinde –yine insanla bağlantılı olarak– ortaya çıkmaktadır. İnsanın 
eyleminde ya da davranışında görünürlük kazanan insan haklarının varlıksal du-
rumunun ya da ontolojik durumunun, farklı epistemolojik ya da bilgisel sonuçla-
rının olacağı açıktır. Davranışın ya da eylemin ardındaki değer kavrayışı, eylemin 
ya da davranışın niyeti, amacı bu noktada birçok şeyin belirleyicisidir. Davranışa 
ya da eyleme eşlik eden dil, dilin bir yandan da amaçla ya da niyetle buluşuyor ol-
ması, dışdünya – düşünme – dil örgüsünü daha da girift bir duruma getirmektedir. 
Görünürlükler dikkate alındığında, insanın eyleminde ya da davranışında, insanın 
ya da insanların hakları ya tanınmakta, korunmakta ve geliştirilmektedir ya da tam 
tersi bir durum ortaya çıkmakta; haklar tanınmamakta, korunmamakta, geliştiril-
memektedir; kısa bir anlatımla bu ikinci durumda haklar derece derece ihlâl 
edilmektedir.

1  Nesne; dış dünyada, düşünmede ya da dilde varolabilir. Burada “nesne” derken yalnızca 
dışdünya nesnesi imlenmemektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Betül Çotuksöken, Felsefî Söylem 
Nedir? (1991, 1994, 2000, 2007) İnkılâp Kitabevi, İstanbul, 2010.

İnsan Hakları
ve Felsefe:
Prof. Dr. Betül Çotuksöken

Bu yazı “İnsan Hakları Felsefesi  Nasıl Bir Felsefî Yaklaşım? 
Nasıl Bir Eğitim?”  adlı kitaptan alındır.
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İnsanın insan olmayan varolanlara ilişkin tu-
tumunun insan haklarıyla herhangi bir ilgisinin 
olmadığından söz edilerek, yukarıda ileri sürülen 
sava karşı çıkanlara rastlanabilir ve haklar sadece 
insanlararası ilişkilere indirgenebilir. Ancak insa-
nın insan olmayanlarla kurduğu her türlü ilişki, 
dönüp dolaşıp yine insan dünyasına yansımakta-
dır. Dünya içinde yaşayan ve adına günümüzde 
“çevre” 2 denilen olgular toplamı ya da bütünü, bu 
bütünün içinde yaşayan insanın haklarının koru-
nup korunmamasında ağırlık noktalarından birini 
oluşturmaktadır. Çevreyi, aslında insana yakışır 
ya da uyumlu anlatımıyla dünyayı tüm olumlu – 
olumsuz nitelikleriyle şöyle ya da böyle yapan, şu 
ya da bu duruma getiren insandır. Dünyaya, üze-
rinde yaşadığı gezegene adım attığı andan başla-
yarak kendini ve gezegenini de değiştiren insan, 
örneğin, sağlıklı bir doğal çevrede yaşam hak-
kını korumakta ya da bu hakkı ihlâl etmektedir. 
Öyleyse insan hakları, davranışının bir tür yansı-
masıdır. İnsanın kendine, başka insanlara ve in-
san olmayan her türlü varolana nasıl davrandığına 
ilişkin belirlemelerin başında ya da temelinde yer 
alan kavramsal arka plan, düşüneni insan hakları 
kavramına götürür.

Dışdünyada tek anlamlı, belirgin, somut, tekil 
bir başvuru noktasının olmayışı, insan hakları kav-
ramının sınırlarının çizilmesini, anlam çerçevesi-
nin belirsizliklere yol açmayacak biçimde oluştu-
rulmasını engellemektedir. İnsan hakları kavramı; 
somut, tekil bir karşılığının olmamasından dolayı, 
çokanlamlı bir kavram olarak ortaya çıkmaktadır. 
Bu durumda söz konusu kavramla ilgili tartışmala-
rı alabildiğine çoğaltmakta ve kavramın sınırlarını 
çizme konusunda düşünenler kolaylıkla anlaşama-
makta, uzlaşamamaktadır. Bu noktada neredeyse 
herkes farklı bir duruş sergilemekte, tanım dene-
meleri sayıca artmakta, insan hakları belli bir dış-

2  Felsefî antropolojinin çevre-dünya kavramlarına insanla ve in-
san olmayanla ilgisinde getirdiği temel ayrım önemli bir tartış-
ma boyutuna işaret etmektedir. İnsan “dünya”da, insan olma-
yan diğer canlılar ise “çevre”de yaşamaktadır. Özellikle “dünya” 
kavramının insan için ne denli ayrıntılı anlam alanları oluşturdu-
ğu bu vesileyle bir kez daha dikkate alınmalıdır. Günümüzde bu 
ince ayrımlar unutulmuş görünmektedir. Son zamanlarda özel-
likle “çevre etiği” bağlamında kaleme alınan yazılarda, “dün-
ya”nın yerini “çevre”nin aldığı anlaşılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için 
bkz. Takiyettin Mengüşoğlu, İnsan ve Hayvan, Dünya ve Çevre, 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 
1979.

soralım. Sorunu sorun yapan, farkına varılan ay-
kırılıktır, çapraşıklıktır; sorun bir aykırılığı imler, 
çapraşıklığı gösterir. Tam da bu noktada önemli 
olan, aykırılığın, çapraşıklığın farkına varılma-
sıdır. Öyleyse yukarıdaki soruya ek olarak şöyle 
bir soru daha sorabiliriz: Aykırılıklar, çapraşıklık-
lar bağlamı olarak sorunların her biri kendini aynı 
şekilde gösterir mi; yoksa kişilerin, düşünenlerin 
kimi sorunları fark etmeleri, kavramaları için daha 
üst düzeyde duyarlı olmaları mı gerekir? İnsan 
hakları söz konusu olduğunda, her şeyden önce 
bu kavrama ilişkin bir duyarlılığın olmazsa olmaz 
bir koşul olduğunu hesaba katmak gerekmektedir. 
İnsan haklarının sorun olarak görülmesi, kimi in-
sanlık durumlarının ya da insanlar arasındaki iliş-
kilerin oluşum ve sürdürülüş biçimlerinin sorun 
olarak algılanmasıyla ya da söz konusu ilişkilerde-
ki aykırılıkların, çapraşıklıkların fark edilmesiyle 
bağlantılıdır. Örneğin, kızların okula gönderilme-
yişi kimilerince hiçbir şekilde sorun değildir; an-
cak bu konuda duyarlı olan ve bu durumu eğitim 
hakkının korunmaması olarak görenler için bu du-
rum son derece ciddi bir sorundur. Öyleyse insan 
haklarının bir sorun olarak görülmesi, sorun gör-
me bilincinin varolmasıyla ve düzeyiyle, bu konu-
daki bilincin keskinliğiyle yakından ilgilidir.

İnsan ilişkilerinin dayandığı temeller konu-
sunda algılaması ve düşünmesi incelmiş olan biri, 
böyle olmayan birine göre; insan hakları kavramı-
na düşünce dünyasında yer veren biri, böyle olma-
yan birine göre; yaşanan insan ilişkileri düzeninde 
“insan haklarına ilişkin” sorunlar görebilir; öyle 
olmayan biri de hiçbir sorun görmeyebilir. O halde 
insan hakları kavramına sahip olan kişiler, toplum-
lar, kurumsal örgütlenmeler, devletler, duyarlılık, 
farkındalık düzeyleriyle bağlantılı olarak bu bağ-
lamdaki sorunları fark ederler ya da derece derece 
azalan / çoğalan boyutlarda fark ederler. Bunun 
sonucunda da kimi düşünme / bilme doğrultuları 
bu kavramı “insan hakları kavramı”nı bilmeye, an-
lamaya çabalarlar.

“İnsan hakları kavramına, insan hakları sorun-
larına hangi disiplinler açısından bakılabilir?” so-
rusunu burada sorabiliriz. Daha baştan belirtmekte 
yarar var: İnsan hakları çok-disiplinli bir konudur. 
İnsan haklarına birbirinden farklı bilme biçimleriy-
le bakmak olanaklıdır. Önem sırasına göre, insan 

dünya durumuyla değil, insan hakları konusunda 
ortaya konulan bilgi bağlamlarıyla, belgelerle bel-
ki de daha iyi anlaşılabilir bir duruma gelmektedir.

Bir kez daha vurgulamak gerekirse, insan 
hakları kavramı insanlar arasındaki ilişkilerde ve 
insanın hem kendi türdeşine hem de varolan her 
şeye ilişkin davranışında kendine yer bulmaktadır. 
Kavramın karşılığının bir tekillik içinde, sınır-
ları belirgin bir biçimde çizilebilen bir yapılan-
ma içinde olmayışı, kavrama ilişkin zorlukların 
temelini oluşturmaktadır. İnsan hakları kavramı 
edinildikten sonra ancak kimi davranışların hak-
ları zedeleyen ya da ihlâl eden nitelikler taşıdığı 
anlaşılmaktadır. Haklara ilişkin bilincin ve haklara 
ilişkin zihinsel bir inceliğin olmadığı durumlarda 
hakların varlığından da söz etmek olanaksız gibi 
görünmektedir. Özellikle bu durum, kavramın sı-
nırlarının çizilmesini zorlaştırmakta ve kavramdan 
neyin / nelerin anlaşılması gerektiği konusundaki 
güçlüklerin başlıca nedeni olmaktadır. Burada be-
nimsenen “insan hakları kavrayışı”na göre belli bir 
dışdünya durumu, insan haklarına aykırı ya da in-
san haklarına uygun olarak değerlendirilebilmek-
tedir. Kimileri bir davranışı haklarla ilgili olarak 
yargılarken, kimileri de aynı davranışta, eylemde 
haklarla ilgili olarak yargılarken, kimileri de aynı 
davranışta, eylemde haklarla ilgili hiçbir sorun 
görmemektedir. Bu bağlamda, çoğun, birkaç yüz-
yıllık bir geçmiş dikkate alınarak, insan haklarına 
ilişkin olarak oluşturulan belgeler çerçevesinde 
hakların korunup korunmadığı, ihlâl edilip edil-
mediği sonucuna varılmaktadır. Yazılı belgeler, 
yazılı kültür haklarla ilgili insanlık durumlarını 
çözümlemede, insanlar arasında oluşan sorunları 
çözmede belirleyici olmaktadır. Başka bir deyiş-
le, insan haklarına ilişkin metinler zaman zaman 
çok tartışmalı olmakla birlikte, elbette ölçüt olarak 
belirleyicidir. İnsan hakları metinleri insan hakları 
kavramının dile dökülmüş görünümleridir ve in-
san davranışlarını, eylemlerini değerlendirmede 
her yönüyle ölçüt niteliğini taşımaktadır. Zihinsel 
ve dilsel olan, görünüşler alanında olanları, görü-
nür – algılanır olanı, bir dışdünya durumunu anla-
manın, değerlendirmenin, yargılamanın ölçütüdür.

İnsan hakları kavramının bir sorun olarak algı-
lanması ne demektir? Bu soruya yanıt vermeden 
önce “bir sorunu sorun yapan nedir?” sorusunu 

haklarının ilkin felsefenin ve yine felsefî bakışla 
olan bağını koparmamak üzere, insan ve toplum 
bilimlerinin konusu olduğunu ileri sürebiliriz. Bu 
bağlamda akla ilk gelenler hukuk, siyaset bilimi, 
uluslararası ilişkiler gibi bilgi dallarıdır. İnsan hak-
larına bir bakıma doğrudan yönelen bu bilgi dalla-
rının dışında, hemen her türlü bilginin insan hakla-
rı kavramıyla olan bağını kurmak olanaklıdır. Bir 
sonuç olarak her bilginin insanla, insan dünyasıyla 
olan bağlantısı hesaba katıldığında, her bilme biçi-
minin, bilme doğrultusunun insan haklarıyla olan 
bağını bulgulamak çok da zor değildir. Felsefeden 
hukuka, iktisattan sağlık bilimlerine, mühendislik 
alanlarından mimarlığa, coğrafyadan çevre bilim-
lerine, eğitim bilimlerine, iletişim bilimlerine ka-
dar hemen her türlü bilgi dalı ya da disiplin insan 
hakları kavramı konusunda işlevsel kılınabilir ya 
da insan hakları konusuna yukarıda anılan bilgi 
dalları açısından bakılabilir; hattâ bakılmalıdır da. 
Söz konusu bilgi dallarında yönelinen sorunların, 
üretilen çözümlerin insan haklarıyla olan bağlantı-
sı dikkate alınmalıdır.

İnsan haklarına bu denli, bu ölçüde odaklanma-
nın, insan merkezci bir anlayışla bağlantılı olduğu 
ileri sürülebilir. Ancak daha önce de üzerinde du-
rulduğu gibi, burada salt insan merkezli bir kavra-
yış söz konusu değildir. İnsanın kendine, türdeşi-
ne, kendisi dışındaki her türlü canlı ve/veya cansız 
varolana ilişkin tutumu, tavrı; ayrıca, insan eyle-
minin, davranışının kendisi ve kendisi olmayanı 
ne derecede hesaba kattığı söz konusudur burada.

İnsanın kendisiyle, kendisi olmayanla ilgisi 
içinde gereksinimlerden doğan insan hakları yine 
bu çerçevede birbiriyle örgütlenen farklı disiplin-
lerce, farklı bilme biçimlerince incelenmektedir. 
Burada katı bir sıra düzeni ya da hiyerarşi olma-
makla birlikte, kavramlarla, özellikle de insan 
anlayışıyla, kavrayışıyla olan sıkı ilişkisinden, 
bağından dolayı, felsefenin önceliği, temel oluşu 
hesaba katılmalıdır. Felsefe söz konusu olduğunda 
hesaba katılması gereken disiplinler, felsefe disip-
linleri nelerdir sorusunun yanıtı, ayrıntılı düşünen 
birini ilkin insan felsefesine ya da felsefî antropo-
lojiye götürür. Ardından gelecek olan ise ontoloji, 
antropontoloji, epistemoloji ve etiktir. İnsan hakla-
rı felsefece ele alındığında özellikle etiğin konusu 
olması bakımından tüm kuramsal açılımlarında 
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etiğin bir alt disiplini olarak da görülebilir.
İnsan hakları kavramına felsefece bakışta var-

lıksal, düşünsel ve dilsel olan büyük önem taşı-
maktadır. Daha kısa bir belirlemeyle, bu bağlamda 
varlıksal ve bilgisel olan üzerinde durulmalıdır. 
Düşünsel ve dilsel çerçeve “insan hakları”nda bil-
lurlaşarak kimi insansal durumları “insan hakları-
na uygun” ya da “insan haklarına aykırı” olarak 
görmeyi sağlamaktadır. Bu belirlemeyle bağlantılı 
olarak insan hakları kavramına felsefe açısından, 
daha ayrıntılı bir deyişle varlık felsefesi ve bilgi 
felsefesi açısından bakabiliriz ya da insan hakla-
rına ilişkin felsefî sorunları görmede temel ekseni 
varlık felsefesiyle bilgi felsefesinin oluşturduğunu 
ileri sürebiliriz.

Ontoloji ya da varlık bilgisi, epistemoloji ya da 
bilgi kuramı ne işe yarar sorusunu da burada yanıt-
lamamız gerekmektedir. Birbiriyle bir kâğıdın iki 
yüzü gibi ayrıl(a)mazlık ilişkisi içinde bulunan bu 
iki felsefe disiplini, insan hakları kavramını insan 
– dünya – bilgi, özellikle de dünya – bilgi ilişki-
si içinde konumlandırmamızı sağlar; diğer bilme 
biçimlerinin bir bakıma temelini, tabanını oluştu-
rur 3. Gereksinimlerden doğan, insan ilişkilerinde, 
insan – dünya / çevre, insan – bilgi ilişkilerinde so-
mutlanan insan haklarının yakından bakıldığında, 
bir örgü, bir bütün oluşturdukları daha iyi anlaşılır. 
Bu noktada farkına varılan ya da dikkat çekilmek 
istenen bir başka nokta da şudur: Nasıl ki yaşam 
bir bütünse, insan varlıksal yapısıyla bir bütünlük 
oluşturuyorsa, insan – dünya ilişkisinde ortaya çı-
kan insan hakları da farklı görünümlerine karşın 
bir bütün oluşturmaktadır. “Varolan, bilme konusu 
yapılırken ayrıştırılır” saptaması temel, hattâ fel-
sefî bir saptamadır. Bu nedenle, bilme alanına çe-
kilen insan hakları insan – insan, insan – toplum, 
insan – devlet ilişkisinde sınıflandırılır. Ancak sı-
nıflandırılan haklar, yaşama dünyasında bir örgü, 
bir bütün oluştururlar.

Hakların varlık düzleminde, yaşam pratiğinde 
bir örgü oluşturmasına karşın, bilme düzlemine 
geçildiğinde ortaya çıkan ayrıştırmaya ilişkin çok 
farklı görüşler ileri sürülmüş, ayrıştırma bağlamın-

3  Burada sunulan felsefe kavrayışı, felsefeyi disiplinlerinde 
somutlaştıran bir kavrayıştır. Felsefe; varlık felsefesi, bilgi 
felsefesi, etik vd. disiplinlerinde ancak somutlaşır. Bu saptama, 
örneğin, hukuk için de geçerlidir. Sınıflandırma edimleri varolanı 
giderek daha somut, belirgin kılar.

deyişle bireyin, bireysel olanın önemini, belirle-
yiciliğini imleyen varlık kavrayışı çerçevesinde 
yapılan saptamalar, insanın daha somut bağlam-
da, birey, kişi ve yurttaş olarak varoluşunu daha 
anlaşılır kılmaktadır. Bir ve aynı kişi, kendisiyle, 
kendisine benzer olanlarla; diğer insanlarla, top-
lumla kamuyla ilişkisi içinde insanlaşır ve birey – 
kişi – yurttaş olur. Haklar; grubun / topluluğun / 
toplumun hakları olarak alındığında, bu durumun, 
insan hakları çerçevesinde en büyük sorun olan ve 
daha sonra ayrıntılı olarak üzerinde durulacak olan 
insan haklarını koruma konusunda birçok başka 
soruna yol açtığı, yol açmakta olduğu ve dikkatli 
olunmazsa her zaman sorun oluşturacağı şimdiden 
söylenebilir. Haklar insan grubu ya da topluluğu 
ekseninde ele alındığında, tüm ölçütler bu bağlam-
da oluşturulduğunda, bireyin / kişinin haklarının 
kimi zaman göz ardı edilmesi mümkün olabile-
cektir. Farkına varılan sorun, tam da bu noktada 
özgürlük – özerklik kavramına yönelmeyi gerekli 
kılmaktadır. Örneğin, tek bir kişi, içinde bulundu-
ğu grubun / topluluğun ortak olarak benimsediği 
görüşlerin dışına çıkabilir. Tek bir kişi özgür ve 
özerk bir tutum içinde, gerekçelerini de ortaya ko-
yarak farklı düşünebilir. Bu durumda salt grubun 
/ topluluğun hakları dikkate alındığı takdirde, tek 
kişinin farklı istemi göz ardı edilecek demektir. 
Örneğin, üstün yetenekli bir kişinin, özel olarak, 
bu yanıyla, bu haliyle tanınması, korunması ve 
geliştirilmesi gereken eğitim hakkı, sadece grup 
içinde benzer ya da aynı ölçütlerle eğitim yapma-
yı dikkate alan bir yapılanmada göz ardı edilecek 
ve üstün yetenekli kişi, potansiyellerini gerçeklik 
alanına yeterince aktaramayacaktır ya da söz ko-
nusu aktarım için kendisine fırsat tanınmayacaktır. 
Bu küçük örnekte de görüldüğü gibi, tekil / somut 
varolanı “varlıksal olarak” öne çıkaran bir varlık 
anlayışına dayalı insan hakları kavramı; başka bir 
anlatımla, biraz önce de dile getirildiği gibi, no-
minalist anlayışın eşliğinde ortaya konulan insan 
hakları, konuya ağırlıklı olarak “birey” – “kişi” 
– “yurttaş” açısından yaklaşmaktadır. Bu kavra-
yışın karşı kutbunda yer alan diğer kavrayış ise 
düşüneni sonunda çıkmaza, çözümsüzlüğe (apo-
ria) sürükleyecek olan, hakların topluluk – toplum 
– devlet odaklı olduğu anlayışıdır. 4  Haklar; insa-

4  Burada bilinçli olarak “kamu” deyişi kullanılmamıştır. 
Çünkü “kamu” başka bir yapıya işaret etmektedir. Öte 

da farklı yollar çok farklı görüşler ileri sürülmüş, 
ayrıştırma bağlamında farklı yollar izlenmiştir. Bu 
konuda son derece zengin bir literatürün oluştuğu 
bilinmektedir. Burada baştan beri sergilenen fel-
sefî tutum eşliğinde, insan – insan, insan – toplum, 
insan – devlet ilişkisinde hakların nasıl sınıflandı-
rıldığı gösterilmeye çalışılacaktır. Ancak tam da 
bu noktada şimdiye değin yapılan belirlemelere 
bir yenisini daha eklemek gerekmektedir. Bu be-
lirleme hakların bireyin / kişinin hakları mı ya da 
belli bir topluluğun, grubun hakları mı olduğu ko-
nusundaki temel duruşa ilişkin belirlemedir.

Mantıksal örgü içinde şimdiye değin sıralanan 
görüşlerin ardındaki varlık kavrayışı ya da başka 
bir deyişle ontoloji tekil ve somut varolanı kalkış 
noktası yapmaktadır. Buna ek olarak bireysel olana 
yapılan vurgu, bu bağlamda belirleyicidir ve bil-
meye ilişkin her türlü yönelimin de temelini oluş-
turmaktadır. İnsan söz konusu olduğunda, insanın 
bireysel varoluşu burada temele alınmakta; ancak 
insanın, birey – toplum ilişkisi içinde “kendisi ol-
duğu” somut gerçeği de gözden kaçırılmamakta-
dır. İnsan, varoluşuyla bireyseldir; ancak bu birey-
sellik, kavramlar (düşünme dünyası), sözcükler / 
terimler (dil dünyası) aracılığıyla toplumsal olanın 
izdüşümünü de beraberinde getirmekte ve temel-
de soyut olan ortaklıklar dünyasına katılmaktadır. 
Bir bakıma tümüyle soyut olanın yapılandırdığı 
toplumla ilişkisinde bireyliğini duyumsayan in-
sanın, “hakları” ve yine insanlaşma süreci içinde 
farkına vardığı, önemsediği, içselleştirdiği “ödev-
leri”, “sorumlulukları”, “yükümlülükleri” vardır. 
Bireysel yapı içinde insan hakları daha somut bir 
biçimde kendini gösterir; onun dışındaki her şey 
“düşünsel – soyut” ve “dilsel – soyut” niteliğin-
dedir. Bu “soyutlar” ancak bireyin / kişinin söyle-
minde ve görünürlük kazanmış eyleminde ortaya 
çıkar. Yapılan bu belirlemeler çerçevesinde haklar, 
düşünsel ve dilsel boyutta soyut belirlemelerden 
başka bir şey değildir. Haklar, ancak sözel davra-
nışsal edimler, kısaca görünürlük kazanabilen ey-
lemler bağlamında anlamlı olabilirler; öte yandan 
vurgulanması gereken bir başka nokta da hakların 
tüm farklılıkları içinde bireyin, kişinin, yurttaşın 
hakları olduğudur; bunların ötesindekiler, yine so-
yut nitelikli belirlemelerden başka bir şey değildir.

Şimdiye değil, özellikle nominalist, başka bir 

nın / bireyin / kişinin / yurttaşın haklarıdır ve söz 
konusu haklar bireyler / kişiler / yurttaşlar; daha 
da ötesinde, bu öznelerin var ettiği, kurguladığı, 
sürdürdüğü toplum / kamu / devlet düzeninde ve 
düzenince korunur ya da korunmaz. Soyut olan, 
somutun olsa olsa, içinde yer aldığı kurumsal çer-
çeveyi, bireyleri / kişileri / yurttaşları hakları ba-
kımından gözeterek yapılması gerekeni dikkate 
alır. Burada amaç, soyutun (toplumun, devletin) 
hakları değil, somutun (bireyin / kişinin / yurtta-
şın) haklarıdır. Yine aynı noktaya geldik: Temelde 
somut olarak varolan tek insandır; onun dışındaki 
her şey soyuttur ya da söz konusu olan ne ise, o 
şeyin insan eliyle, insan tarafından somutlanması 
gerekmektedir. Haklar varoluşça insana / bireye / 
kişiye / yurttaşa yapışıktır; tanınma, korunma, ge-
liştirme etkinliklerinde ise kamuyu / devleti, hu-
kuk düzenini, örgütlenmeyi gereksinir.

İnsansal gereksinimlerden doğan hakların tür-
lerine ilişkin birkaç belirleme yapmak, bundan 
sonrasında yürüyeceğimiz yol bakımından da bü-
yük önem taşımaktadır. Ancak bu noktada ayrıntı-
ya geçmeden önce:

a – İnsanlar arasındaki ilişkilerin,
b – İnsanla doğa / çevre arasındaki ilişkilerin,
c – İnsanın her anlamda bir zoon politikon olu-

şunun geçirdiği değişikliklerin, insan hakları kav-
ramının geçirdiği evrime de işaret ettiğini dikkate 
almalıyız. Adı “insan hakları” olarak baştan beri 
konulmuş olmasa da, insanların toplumsal – ta-
rihsel – kültürel yapılanma içinde oluşturdukları 
günlük yaşama alanında ortaya çıkan gereksinim-
lere verilen yanıtlar, örneğin güvenlik dizgeleri-
nin – bugünden geçmişe bakıldığında, adına eğer 
anakronik bir biçimde “insan hakları” diyebilecek 
olsak da – ne denli farklı çözüm yolları ürettikle-
rini bize göstermektedir. Bu bağlamda “modern-
lik” kavramını, çözümlememizin omurgası olarak 
alabiliriz ve öncesiyle, kavramın henüz tarih sah-
nesine çıkmadığı dönemle olan karşılaştırmasını, 
kendisi – kendisi olmayan ilişkisi içinde gözler 

yandan, geçmişten bu yana sergilenen örnekler, topluluk – 
devlet hakkının vurgulanmasına ilişkin tutumların ne denli 
olumsuzluklara yol açtığını bize göstermektedir. “Kamu” 
deyişi ise, bireyin / kişinin / yurttaşın haklarını koruyacak ve 
geliştirecek olanı, bilgiye ve toplumsal ilişkileri düzenlemek 
üzere hukuka dayalı olanı imlemek doğrultusunda, örgütlü 
olanı hesaba katar, hesaba katması beklenir, istenir.
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İnsan Hakları Kavramının Felsefe 
Açısından Temellendirilmesi 1

Her birey (tek olan) gibi insanî birey de –ancak 
bir bölümüyle kendisine ait ya da bağlı olanı içe-
ren– bir dışdünyada yaşar. Doğal ve kültürel ola-
nın bir tür toplamı olan dışdünyayı insan, düşünme 
ve dil edimleriyle “kendisinin” kılar. İnsan; başka 
bireylerle, teklerle, dışdünya ile, düşünme dünya-
sıyla ve dille olan ilişkilerini kavramlaştırır; başka 
bir deyişle olup bitene düşünsel ve dilsel sınırlar 
çizer. İnsan bir bakıma kendisi gibi olan diğer in-
sanî bireylerle olan iletişimini de varolanın bir tür 
çerçevesi olan kavramları aracılığıyla kurar. İnsan, 
yapısı gereği tümel nitelikler gösteren kavramlar 
ve onların dildeki yansımaları olan sözcükler ara-
cılığıyla başkalarıyla, kendisi olmayanlarla karşı-
laşır. İnsan; doğası gereği birey, aynı zamanda da 
“tekil” varlık olarak, düşünme ve dil düzleminde 
başkalarıyla buluşur. O andan itibaren de tekil – 
tümel ya da bireysel – toplumsal olan arasındaki 
gerilim başlamış demektir.

İletişim ilişkileri bağlamındaki bu gerilim, dış-
dünyada somut – tekil başvuru noktası olan kav-
ramlar / dilsel anlatımlar söz konusu olduğunda o 
denli sorunlu değildir. Çünkü dışdünyada bir şekil-
de gösterilebilecek, varlığından haberdar olunacak 
ya da olunabilecek şeyler (nesneler) konusunda 

1  “Ders Kitaplarında İnsan Hakları Projesi”, Proje İçin Kaleme 
Alınan Metinler,  http://www.tarihvakfi.org.tr/dkih/arsiv/
metinler.asp#3

uzlaşmak pek sorun yaratmaz ya da yaratmayabi-
lir. Ancak dışdünyada doğrudan bir başvuru nok-
tası olmayan, somut – tekil varlığı olmayan, yapısı 
itibarıyla tümel olan (daha baştan kavramsal olan) 
karşılaşma / buluşma noktaları, büyük sorunlara 
yol açmaktadır. Bu kavramlar, insan – insan iliş-
kisinden doğmaktadır. En az iki insanı gerektiren 
ilişkide, her bir tek insanın aynı zamanda toplum-
sallığından edindiği zihinsel (kavramlar, tasarım-
lar, imgeler) ve dilsel (sözcükler, terimler) yapılar 
iletişim bağlamında yansıtılır. Çoğun dilsel ifade 
aynıdır; ancak dilsel olanın ardındaki zihinsel yapı 
büyük farklılık gösterir. İnsan ilişkilerini imlemek 
üzere kullanılan ifadeler neredeyse bir keyfilik 
içinde gündeme getirilir. Tam da bu noktada, tekil 
ile tümel gerilimi çatışma olarak kendini gösterir.  
Çünkü bireyler arasında yaşanan tekil durum, ilkin 
saptanma düzeyinde ve buna bağlı olarak doğru bi-
çimde (gerektiği gibi) ele alınmayabilir; adı doğru 
bir biçimde konulmayabilir. Adın doğru konulma-
yışının belirleyicisi zihinsel arka plandır. Çünkü 
farklı zihinsel kavrayışlara bağlı olarak bireyler 
/ kişiler aynı addan birbirinden çok farklı şeyleri 
anlayabilirler. Böyle bir durumda dil bağlamı or-
tak, düşünme bağlamı ise bambaşkadır. İnsanların 
“insan hakları”ndan, “laiklik”ten, “demokrasi”den 
farklı şeyleri anlamalarında olduğu gibi.

Buraya kadar yapılan belirlemeler iki farklı 
düzleme işaret ediyor: Varolma düzlemi ve bilme 
düzlemi. Felsefî düşünüş biçimi her şeyden önce 
bu iki düzlemi bilinçli bir biçimde ayırt etme ihti-
yacını duyar. Böyle bir ayırt etme çabası, varolanla 

önüne serebiliriz. Burada bir bakıma belli bir süre 
için kendisinden yararlanılacak olan modernlik 
kavramının tercih edilmesinin nedeni, olup bitene 
bu eksende, bu doğrultuda ya da bu kavramın sağ-
layacağı çerçevelendirme eşliğinde bakıldığında 
birçok şeyin daha sağlıklı bir biçimde anlaşılabi-
leceğine ilişkin yaklaşımdır. 5

Genel yapısı itibarıyla tekdüze olanı amaçla-
makla suçlanan modernlik, bireyin doğuşuyla ta-
rihlenebildiğine göre, haklarla ilgili belirlemelerin 
anlam kazanması da birey – toplum ayrışmasıyla 
kendini göstermektedir ve gelinen bu nokta artık 
ölçüt niteliğini taşımaktadır. Modernliğin getirdi-
ği, yarattığı, belirgin kıldığı gereksinimler ya da 
gereksinimlerin çeşitlenmesinin buna ek olarak 
da bu yeni gereksinim çeşitlerinin giderilmesinin 
sonucu olarak modernlik, yaşam pratiğinin çeşit-
liliğini, “aklın kamusal kullanımı”yla 6 birlikteliği 

5  Kimileri için bu bir “önyargı” olarak değerlendirilse bile, özel-
likle günümüzde yaşananlar karşısında bu cesareti göstermek 
gerekmektedir. Çünkü salt toplulukçu anlayış söz konusu oldu-
ğunda, bilginin yerini bilgi olmayan, çoklukla da dinsel kökenli 
inanç aldığında ya da topluluk psikolojisi ağır bastığında, insan 
hakları kavramının böyle bir çerçevede, ortamda türetilmesi söz 
konusu bile değildir. “Birey” kavramının doğuşuyla ancak insan 
hakları kavramından söz edilebilir. Bu durumda da olsa olsa en 
fazla XII. Yüzyıla kadar geri gidilebilir. Bu noktaya geldiğimizde 
de Burckhardt, Huizinga ve Nordström’ü anımsamamız, birçok 
ayrıntıyı anlamada bize yardımcı olacaktır.
6  Bu konuda Kant’ın yaptığı belirlemeler son derece önemlidir. 
“Aydınlanma Nedir?” başlıklı yazısında Kant aklın iki tür kulla-
nımına işaret eder: Aklın özel kullanımı ve kamusal kullanımı 
olmak üzere. Kant yaptığı bu belirlemelerde “özgürlük”le olan 
bağlantıyı da ne denli önemsediğini ortaya koyar: “Her yerde 
özgürlüğün sınırlanışı var. Peki hangi türde bir sınırlama aydın-
lanmaya karşıdır, hangisi değildir ve hangi biçimde bir sınırlama 
tersine özgürlüğe yararlıdır? Yanıt vereyim: Kendi aklının kitle 
önünde, kamuoyu önünde ve hizmetinde serbestçe ve açık bir 
biçimde kullanılması her zaman özgürce olmalıdır; ve yalnızca 
bu tutum insanlara ışık ve aydınlanma getirilebilir; buna karşılık 
aklın özel olarak kullanılışı (der Privatgebrauch), genellikle çok 
dikkatlice ve dar bir alanda kalacak bir biçimde sınırlandırıla-
bilmiştir ve bu da Aydınlanma için engel sayılmaz. Kendi aklını 
kamu hizmetinde kullanmaktan (der öffentliche Gebrauch), bir 
kimsenin, örneğin bir bilginin bilgisini ya da düşüncesini, yani 
aklını, onu izleyenlere, okuyanlara yararlı olacak bir biçimde 
sunmasını anlıyorum”. (Immanuel Kant, “Aydınlanma Nedir?”, 
Seçilmiş Yazılar, Çeviren: Nejat Bozkurt, Remzi Kitabevi, 
Istanbul, 1984, ss. 215 – 216.) Daha sonra da üzerinde durulaca-
ğı gibi, “aklın kamusal kullanımı”yla, kamu görevlilerinin insan 
haklarını koruyan kişiler olması arasındaki ilişki burada daha iyi 
anlaşılmaktadır. İnsan hakları bilgiye dayalı olarak, aklın bilgiye 
dayalı olarak özgürce kullanımıyla ancak korunabilir ve geliştiri-

içinde, çözüm üretme noktasında benzeşik kılma-
ya çalışmıştır. Toplulukçu çerçevelerle özgürlükçü 
çerçeveler arasındaki ayrım tam da bu noktada or-
taya çıkmaktadır. Toplulukçu çerçevede kalkış ve 
varış noktası, sorunlar ve sorunlara ilişkin çözüm-
lemeler ve ardından ortaya atılan çözümler çer-
çevesinde “benzeşik” olan hesaba katılmaktadır 
tümüyle. Özgürlükçü çerçevede gereksinimlerin 
kalkış noktalarının “farklılığı” hesaba katılmak-
tadır; modern olanın çözüm yolu, aklın kamusal 
kullanımına koşut olarak, kurumsal yapıda billur-
laşmaktadır. Ama gözden kaçırılmaması gereken, 
bireyin, tek insanın açık varlık olduğu, bir olanak-
lar varlığı olduğudur ve insan gereksinimlerinin 
de buna koşut olarak alabildiğine çeşitli olduğu-
dur. Ancak bu gereksinimlerinin çeşitlilik içinde 
sağlam kurumsal yapılarla, özetle, örneğin, “sos-
yal devlet” eliyle karşılanacağıdır. Elbette bura-
da kamunun sınırlarının, “dar anlamda kamu” ve 
“geniş anlamda kamu” belirlemeleri çerçevesinde 
çizilmesi büyük önem taşımaktadır. Buna ek ola-
rak asıl üzerinde durulması gereken, kamunun her 
bireyi dikkate alan bir tutum gelişmesidir.

Dünyanın içerdiği, kuşattığı her şeyin varlık 
bakımından bireysel varoluşla çok yakından ilgi-
li olması; her şeyin varlıkça tekil olması, bununla 
birlikte bireysellikle yetinilmeyip, bilgi düzlemine 
geçiş çerçevesinde de başkalarıyla birlikte varol-
ma ve başkalarıyla birlikte bilinme noktasına ge-
linmesi; insan hakları kavramını, başta insanla, 
bireyle ilgili durumu açısından biraz daha ayrıntı-
landırmayı gerektirmektedir. İnsansal birey hangi 
çerçeveler içinde kendisi olmakta; buna ek olarak 
da bilmekte ve bilinmektedir? Bu türden sorular, 
düşüneni özel, toplumsal, kamusal alan kavramına 
ya da çoğun yapıldığı gibi, özel alan kamusal alan 
ayırımına götürmektedir. Öyleyse, konuya bu kez 
de özel – toplumsal – kamusal alan bağlamında 
bakmalıyız. Ancak daha ayrıntılı olarak bu konuya 
geçmeden önce, temelde bir bütün oluşturan insan 
hakları konusunu insan hakları örnekleri çerçeve-
sinde ele almalıyız.

lebilir. Bu konuda benzer bir yorum için bkz. Betül Çotuksöken, 
Felsefe : Özne – Söylem, İnkılâp Kitabevi, Istanbul, 2002, s. 159.

İnsan Hakları ve Felsefe:
Temellendirici Yazılar

Prof. Dr Betül ÇOTUKSÖKEN

“İnsan Hakları Felsefesi, Nasıl Bir Felsefî Yaklaşım? Nasıl Bir Eğitim?” adlı kitaptan alındır.
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bilme edimleri arasında bir mesafenin olduğu ko-
nusunda düşüneni uyarır. Ancak düşünmenin –bir 
bakıma– doğallığı içinde çoğu kimse bu durumun 
farkına varmaz; farkına varıldığı an, felsefî düşün-
me biçimi başlamış demektir.

Öyleyse, insan yaşadıklarını bilme konusu 
yaparken, yaşadıklarıyla kendisi arasına mesafe 
koyan ve bu mesafeyi zihinsel yapılarla kavram-
laştıran bir varlıktır. Böyle bir çözümlemede be-
nimsenen varlık anlayışı (ontoloji), her varolanın 
tekillik, bireysellik içinde varolduğuna ilişkindir. 
Böyle bir yaklaşıma eşlik eden bilgisel yaklaşım 
(epistemoloji) ise nesne kılınmak üzere varolan-
la, düşünen (özne) arasındaki ilişkide kavramların 
(tümellerin), tasarımların, imgelerin varlığını da 
hesaba katan türde bir epistemolojidir. Daha açık 
bir deyişle, bilen ve bilinen arasındaki ilişkinin bir 
bakıma kendi doğallığı içinde, toplumsallıktan, 
kültürellikten ve tarihsellikten kaynaklanan kav-
ramsal bir örgü aracılığıyla kurulduğunu ileri sü-
ren bir anlayıştır, yaklaşımdır. Öyleyse, varolan ile 
düşünen arasındaki ilişki, tam anlamıyla doğrudan 
olan bir ilişki değil, şu ya da bu yolla kazanılmış 
kavramlar aracılığıyla kurulan bir ilişkidir.

Daha önce söylediklerimizle bağlantılandıra-
cak olursak, dışdünyada doğrudan başvuru noktası 
(imlem) olmayan durumlar, oluşumlar için ortak 
bir payda oluşturmak güçtür ve bu edim büyük bir 
sorumluluğu beraberinde getirmektedir. Durum 
böyle olunca, “bireysel” – “toplumsal” gerilimini 
günümüz koşullarında “yerel” – “küresel” – “ev-
rensel” arasındaki gerilime, hatta çatışmaya bağlı 
olarak yaşayan, çoğun çatışmanın öznesi olan kişi-
ler, kendi durumlarına, ilkin bu durumları çözüm-
lemek ve sonra da saptadıkları, çözümledikleri so-
runları çözmek üzere yöneldiklerinde onları bek-
leyen nedir? Bu kişiler daha ayrıntılı bir biçimde 
düşündüklerinde, insan hakları kavramına sağlıklı 
olarak nasıl ulaşabilirler? Ayrıca bu iki sözcüklük 
deyişi (insan hakları) ezbere kullanmak istemi-
yorlarsa, zihinsel düzeyde ne yapmalıdırlar? İlkin 
nasıl düşündüklerini, düşünülen kavramlara nasıl 
bir varlık alanı ayırdıklarını bilinçli olarak ortaya 
koymalıdırlar.

Kavram örgüsünde “insan hakları” kavramına 
hiç yer vermeyenler için bu bağlamda herhangi bir 
sorun yoktur. Kavram örgüsünde “insan hakları” 
kavramına ezbere bir tutum içinde yer verenlerin, 

Öyleyse gerilim bireysel – toplumsal – kamusal 
alan arasındadır.

Bu alanlar yaşamın bütünlüğü içinde iç içe ge-
çen halkalar gibidir. Birey, toplum içinde bu geçiş-
leri akıl varlığı olarak, yaşanan duruma göre bir-
birinden ayırt edecek nitelikle eğitilmelidir. Birey, 
bir tekil varlık olarak, verilecek bu eğitim aracılı-
ğıyla, bireyselliğine, toplumsallığına, kamusallığı-
na ilişkin bilinci kazanmalı ve özerk bir biçimde 
sınırlarını çizebilmelidir.

Her insanın birey olarak ve aynı zamanda tekil 
bir varlık olarak toplumsal alanın ve kamusal ala-
nın da öznesi olduğu konusunda eğitilmesi; ayrıca 
yaşama alanının geleneğe, alışkanlıklara bağlı olan 
yanı ile hukuka bağlı olan yanı arasındaki dengele-
ri dikkate alacak, koruyacak ve geliştirecek şekil-
de eğitilmesi gerekmektedir. Böyle bir yetişimin 
içinden geçilmediği takdirde, kişinin kendine ya 
da başkalarına yönelik haklarından ve bu hakların 
korunmasından söz edilemez. Bu bağlamda, insan 
haklarının her şeyden önce bireyin hakları olduğu 
açıktır.

Öte yandan bireyin haklarının korunması sü-
recinde, toplumsallık ve kamusallık büyük önem 
taşır. Çünkü birey, toplumla karşılaşmasında 
ancak kendi bireyliğini, tekilliğini yaşayabilir. 
Toplumsal olanla ilişkisinde her türlü değeri yara-
tan insan, kişi olarak kendini gerçekleştirir ve bu 
bağlamda da etik olanın önceliği gündeme gelir. 
Toplumsal olanın bir ölçüde; kamusal olanın da 
bütünüyle çerçevesini çizen de hukuksal yapıdır. 
Kamusal olanın temelinde toplumsallığın olması 
gibi, hukuksal olanın temelinde de etik olan vardır. 
Öyleyse, temelde bireyin hakları olan insan hakla-
rı kavramının temellendirilme sürecinde belli bir 
insan (antropoloji), varlık (ontoloji) ve bilgi kav-
rayışına (epistemoloji) ihtiyaç vardır.

Bireysel – toplumsal – kamusalın, yerel – küre-
sel – evrensel olanla ilişkilerine gelince: Bireysel 
ve toplumsal olan daha çok yerel ve küresel olan-
la bağlantılı kılınabilir. Evrensele uzanış kamu-
sal olan üzerindendir. Nitekim son zamanlarda 
üzerinde durulan “ulusalüstü hukuk” kavramı, ne 
doğrudan bireysel olana çağrıda bulunmaktadır ne 

konuyu yeterince temellendiremedikleri, gerek-
çelendiremedikleri açıktır. Bu, en sık rastlanan 
durumdur. Öyleyse kavram örgüsünde bu kav-
rama ezbere bir tutum içinde yer vermeyenlerin 
yapacakları temellendirmeler, gerekçelendirme-
ler büyük önem taşımaktadır. Kuşkusuz, burada 
felsefî bakış, temelde olana işaret etmektedir. Bu 
durumda söz konusu kişiler şu soruları yanıtlamak 
zorundadırlar: “İnsan hakları nedir?”, “insan hak-
ları kavramı nasıl temellendirilir?”, “insan hakla-
rı nasıl korunur?”, “hakları korumanın önündeki 
engeller nelerdir?” Bu sorular, sorulma ve yanıt-
lanma sürecinde birbirine bağlı sorulardır. Ayrıca 
bu soruların yanıtlarının doğru bir biçimde veri-
lebilmesi için yukarıda kısaca sözü edilen ontala-
ji ve epistemolojinin insan bağlamına taşınması 
gerekmektedir. 

Burada yandaşı olunabilecek tutumun ana nite-
likleri şunlardır: İnsan değişebilir / değiştirilebilir 
ilinekler, özellikler toplamıdır. Bu belirleme, insan 
anlayışının temeline adcı bir ontolojiyi yerleştir-
mektedir. Adcı ontolojinin karşıtı ise özcü ontolo-
jidir. Buna göre de insanın değişmez, sabit bir özü 
vardır. Adcı ontoloji aynı zamanda hiyerarşik açık-
lamaları da reddeder. İnsanı bir olanaklar varlığı 
olarak, açık varlık olarak görür. Ayrıca bu ontoloji 
insanı, düşünme ve dil yetilerini kullanan, sadece 
“animal vitale” olmayan, aynı zamanda “animal 
rationale” olarak dışdünyayı kendi dünyası kılan 
bir varlık olarak görür. Bu son belirleme, insan-
lar arasındaki ortak paydayı işlevsel bir çerçeve 
olarak değerlendirir. Yaratıcılık ve eleştirellik gibi 
temel niteliklerle donatılmış olan düşünme ve dil 
edimleri, toplumsallık, tarihsellik ve kültürellikte 
somutlaşmaktadırlar.

Bu temel belirlemelere göre her insan, toplum-
sal – tarihsel – kültürel bir varlık olarak başka bir 
insanla karşılaşır. Karşılaşma anlarında yaşanan 
gerilim büyük ölçüde dışdünyada somut, algı-
lanabilir nesnesi olmayan kavramlara ilişkindir. 
Gerilim, özcü bakış açısına sahip olanların ken-
di aralarında yaşanabileceği gibi, özcü olanlarla 
öyle olmayanlar arasında da yaşanabilir. Ayrıca 
söz konusu gerilim, kişilerle kurumlar arasında 
da yaşanabilir; hattâ zaman zaman çatışmalı du-
rumlar da ortaya çıkabilir. Gerekçeli düşünme 
edimlerinin sergilendiği, bilginin egemen olduğu 
ortamlarda gerilim, çatışmaya dönüşmeyebilir. 

de toplumsal olana; onun çağrısı olsa olsa kamu-
sal olana ilişkin olabilir. Burada küresel – evrensel 
ayırımı bilinçli olarak yapılmıştır. Çünkü küresel 
olan yaygın yerelden başka bir şey değildir.

Tam da bu noktada akla şöyle bir soru gelebi-
lir: Evrensel olanın ölçütünü ne verir? Evrenselin 
ölçütünü antropolojik bakış açısı verir: İnsanı bir 
olanaklar varlığı olarak, açık bir varlık olarak gör-
mek ve hiçbir zaman insanı araç olarak kullanma-
mak, amaç olarak almak ve buna bağlı olarak da 
insana saygı duymak.

Bireysel, toplumsal, kamusal olan bu türden 
etik yapılanmaya bağlı olarak kurulduğunda ancak 
İnsan Hakları korunabilir. Söz konusu alanların ay-
rıştırılması, her tek insan için bir davranış, eylem 
ölçütü oluşturur aynı zamanda. Bu aynı zamanda 
her tek insanın sahip olduğu ayrımların “ayrımcı-
lık”lar için ölçüt oluşturmasının önüne geçer: her 
tek insanın kendine ait özel alanını güvence altına 
aldığı gibi, başkalarıyla paylaştığı yaşama alan-
larının da (toplumsal – kamusal) etik ve hukukla 
güvence altına alınmasını sağlar.

Öyleyse: İnsan Haklarını korumanın önündeki 
olası engelleri belli bir insan, varlık ve bilgi yak-
laşımıyla aşmayı amaçlamak yapılacak en önemli 
iştir. Bu konuda bilinçleri aydınlatmak gerekiyor. 
Her şeyden önce vazgeçilmesi gereken tutum, 
özcü ontoloji ve o temele bağlı olarak yükselen 
hiyerarşik ayırımcı bakış açısıdır. Bireysel fark-
ları (ayrımlar) ayırımcılık yapmak üzere öne çı-
karmak, kültürel ögelere saygıyı insana saygının 
önüne geçirmek, hakları korumanın önündeki en 
büyük engelleri oluşturmaktadır. Bu belirlemele-
ri çok çeşitli biçimlerde insan dünyasında rastla-
nan örneklerle somutlaştırmak mümkündür. İnsan 
Hakları konusunda edinilecek bilinç sorunlu du-
rumların keşfedilmesinde ve bulgulanmasında / 
teşhis edilmesinde (adının sağlıklı bir biçimde ko-
nulmasında) bir anahtar gibi iş görecektir. 
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1. Sorun
İnsan hakları doktrini günümüz dünyasında her 

türlü felsefî ve siyasî tartışmanın odak noktasın-
da yer almaktadır. Bugün, insan haklarından ha-
reket etmeyen veya referans noktası olarak insan 
haklarını almayan herhangi bir sosyo-politik öne-
ri ciddiye alınma şansını neredeyse peşinen kay-
betmiştir. Bu hem iç politika hem de uluslararası 
ilişkiler açısından böyledir. Günümüzde sadece iç 
düzenlerini insan haklarına dayandırmayan devlet-
lerin değil, aynı zamanda dış politikalarında insan 
hakları duyarlılığıyla hareket etmeyen devletlerin 
de meşrulukları ciddi biçimde sorgulanmaktadır. 
O kadar ki bu konuda samimi olmasa da her devlet 
insan hakları taraftarı görünmeyi, hatta politika-
sının karakteristiği insan haklarını düzenli olarak 
ihlâl etmek olan devletler bile “insan hakları di-
li”nden konuşmayı işe yarar bulmaktadırlar.

Mamafih, insan haklarının yirminci yüzyılın 
ikinci yarısında böylesine itibar kazanmış olma-
sı, bazıları –belki kendilerince haklı nedenlerle– 
bundan kuşku duysalar da, yine de sevindiricidir. 
Hattâ iflâh olmaz insan hakları ihlâlcisi devletlerin 
bile insan haklarını tasvip ediyormuş gibi bir söy-
lem tutturmalarına bir bakıma sevinmek gerekir. 
Çünkü bu, o devletlerin de aslında insan haklarının 
ahlâkî gücü karşısında boyun eğmek zorunda kal-
dıklarının ve bu doktrinin en üstün ahlâkî değerin 
korunmasına ilişkin talepleri temsil ettiğini kabul 
ettiklerinin bir işaretidir.

2. İnsan Haklarının Kaynağı
İnsan hakları tür olarak insanın en temel iki 

varoluşsal – ahlâkî değerinden türeyen haklardır. 
Bunlardan birincisi beşerî – ahlâkî bir potansiyel 
olarak özgürlük, diğeri ise bütün insanların insan 
olmak bakımından aynı değere sahip oldukları an-
lamında eşitliktir. Birincisi, birey insanın kendini 
– gerçekleştirmesinin ontolojik dayanağını teşkil 
ederken, ikincisi bu imkânın herkes için eşit olarak 
tanınmasını buyuran ahlâkî ilkeyi sağlar.

a - Özgürlük
İnsan haklarının özgürlükten kaynaklanması, 

bu hakların kendisinden türediği antropolojik te-
melini özgürlük olduğu anlamına gelir. Bu demek-
tir ki, istisnasız bütün insan hakları nitelikleri iti-
bariyle birer “özgürlük hakkı”dır. Bundan dolayı, 
özgürlükle temellendirilmesi mümkün olmayan 
bir talep veya temenni belki anayasal veya yasal 
bir hak, hattâ ahlâken de onaylayabileceğimiz, var 
olmaları arzuya – şayan talepler olabilir; ama “in-
san hakkı” olamaz. Hele kişilere karşı keyfî zor 
kullanımını gerektiren, açıkça özgürlük – karşıtı 
olan hiçbir talep insan hakkı olarak nitelendirile-
meyeceği gibi, üstelik ahlâken de kınanmayı hak 
eder.

Özgürlük en temelde insan türünün bilinçli ve 
amaçlı olarak eylemde bulunabilme potansiyelini, 
onun serbestçe seçebilme (free choice) kapasitesi-
ni ifade eder. Bu antropolojik gerçeklik ise kişinin 
kendini dilediğince gerçekleştirme, hayatını ken-
di tercihlerine göre kurma çabasının başkalarınca 
keyfî olarak engellenmemesini gerektirir. Daha 
sonra somut olarak özgürlük, “bireyin özel alanı 
içinde zorlamadan masun olması” (Bouillon 1997: 
20)  1, kişinin eylem olanaklarının haksız yere kı-

1   Özgürlük kavramına yetkin bir analitik yaklaşımın nasıl 
olabileceğini merak edenlere Bouillon’un makalesini (1977) 
hararetle tavsiye ederim.
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sıtlanması durumudur. Özgürlük, kişinin eylemde 
bulunurken insanlar tarafından konmuş engel-
lerle karşılaşmadığı zaman tecrübe ettiği şeydir 
(Kukathas 1996: 537). Zor kullanılmak suretiyle 
kişiye yaptırılan şey onun “seçim”i değildir; dola-
yısıyla o kişi o durumda “özgür” değildir.

Bu anlamda özgürlük ahlâki bir ideal olarak 
özerkliğin de, yani kişinin eylemlerinin kendi se-
çimlerinin ürünü olmasının da temelidir. Bir kimse 
özerk olabilmeden önce özgür olmak zorundadır. 
Zorlamanın olmaması anlamında özgürlük, bire-
yin izleyebileceği amaçlarla ilgili mülâhazalardan 
bağımsız olarak bizatihi bir değerdir. Bir kişinin 
zorlamaya maruz kalmaması olgusu, yaptığı şeyin 
onun uzun vadeli amaçlarına yönelik olup olma-
masından bağımsız olarak bir tercihin ürünü olma-
sı anlamında değerlidir. İnsanlar gerçekleştirmeyi 
istedikleri projelerden bağımsız olarak (hattâ böy-
le projeleri hiç de olmayabilir) özgürlükleri üstün-
deki kısıtlamalara karşı çıkabilirler ve zaten çıkar-
lar da. Esasen kişi seçenekler arasında özgür bir 
tercihte bulununcaya kadar özerk bir özne olmanın 
ne olduğunu bilemez (Barry 1997: 68 – 69). Bu 
nedenle, seçeneklerini artırmak amacıyla devletin 
insanları bir şey yapmaya zorlamasının özerkli-
ği fiilen artırabileceğine ilişkin görüş (Raz 1986: 
416) tutarsızdır.

Özgürlük politik bir ideal olarak alındığında, 
müdahale etmeme yükümlülüğünün birinci mu-
hatabı devlet veya siyasî otoritedir. Özgürlüğün 
engelleri siyasî otoriteyi kullanan veya birtakım 
sonuçları belirleyebilme olanağına sahip olan ki-
şilerin kasıtlı ve değiştirilmesi mümkün eylemleri-
dir (Barry 1997: 65).

Özgürlüğün bu klasik (negatif) anlamı bazı mo-
dern yazarlar tarafından yüzyıldan fazla bir süredir 
sorgulanmaktadır. Bu bağlamda ileri sürülen dü-
şünceleri iki grupta toplayabiliriz. Birincisi özgür-
lüğün pozitif bir değer olduğunu ileri süren görüş-
tür. Pozitif özgürlük anlayışından yana olanlar, öz-
gürlüğün bir kısıtlanmamışlık, engellenmemişlik 
veya müdahale yokluğu demek olmadığını, onun 
asıl anlamının bir şeyi yapabilme gücü (iktidarı) 
olduğunu ileri sürmektedirler. Daha açık bir deyiş-
le, bu yazarlara göre, kişinin dış engellerle karşı-
laşmaması onun özgür olduğunu göstermez; özgür 
sayılabilmek için kişinin aynı zamanda istediğini 
yapabilme güç veya kapasitesine de sahip olması 

kişinin kendini disipline etmesi olarak anlaşılmak-
tadır (Berlin 1969: 137 vd.).

Dikkat edilirse, bu görüş özgürlüğü “özerklik”-
le özdeşleştirmek suretiyle, özgürlük durumuyla 
“iyi” hayatı, özgür insanla “iyi” insanı birbirine 
karıştırmaktadır. Ne var ki, özgürlük bizim insan 
olarak amaçlı varlıklar oluşumuzla, kendimizi 
gerçekleştirmemizle ilgili bulunmakla beraber, bu 
ikisinin niteliği birbirinden farklıdır. Çünkü, eyle-
mimin kendi tercihimden kaynaklanması ve onun 
tarafından belirlenmesi önemlidir, ama yapmayı 
seçtiğim şeyin her şeyden önce yasaklanmamış 
veya engellenmemiş olması gerekir. Aksi hal-
de eylemimi kendi dışımdaki etkenler belirlemiş 
olur. Bu ise açıkça özgürlük karşıtı bir durumdur. 
Özgürlük kişinin seçenekler ölçeğini genişletir. 
Öte yandan, bir kimse tamamen özgür olduğu 
halde özgürlüğünü kötü yönde de kullanabilir; bu 
onun belki “iyi insan” olmadığını gösterebilir ama 
özgür olmadığını göstermez. Elbette kendi başına 
özgürlük kişinin “iyi insan” olmasının güvencesi 
değildir, ama özgür olmaksızın da iyi insan oluna-
maz. Bir insanî potansiyel olarak özgürlüğü ahlâkî 
bakımdan değerli kılan da budur. Kaldı ki, kişinin 
herhangi bir dış engelle karşılaşmadığı halde is-
tediği şeyi yapmaması da söz konusu olabilir, bu 
onun özgürlük durumunu ortadan kaldırmaz.

“Rasyonel özgürlük” görüşü doğru bir özgür-
lük kavrayışı olmamasının yanında, sosyo-politik 
sonuçları bakımından da birtakım riskler içerdiği 
ileri sürülmüştür. Sözgelişi, Isaiah Berlin özgür-
lükle ilgili klasik makalesinde (1969: 137-45) bu 
tür bir “özgürlük” anlayışının toplumsal – siyasal 
düzeye ancak “rasyonel” olan, yani bu anlamda 
“özgür” olmak isteyen herkesin bu anlayışın ge-
rektirdiği “rasyonel” kuralları kabul etmek zorun-
da olduğu varsayımından hareketle aktarılabilece-
ği için kaçınılmaz olarak baskıcı, hattâ totaliteryen 
bir modele yol açacağını belirtmektedir. Mamafih, 
özgürlüğün kendini–gerçekleştirme bakımından 
önemli olduğunda ısrar etmekle totaliter bir yö-
netim arasında zorunlu bir bağlantı olduğu doğru 
değildir.  Nitekim özgürlüğün özerklikle bağlantı-
sını kabul eden bir kimse yine de herkesin siyasî 
otorite eliyle “rasyonel” özgürlüğe zorlanmasını 
reddedebilir (Erdoğan 1993: 30).

gerekir. Kısaca bu görüşte olan yazarlar özgürlü-
ğü güç veya yetenekle özdeşleştirmektedirler. Bu 
düşüncenin toplumsal ve siyasal bakımdan ortaya 
çıkan mantıkî sonucu, kişilerin istediklerini yapa-
bilmeleri için buna uygun olanaklarla donatılması 
gereğidir. Bu ise devlete pozitif roller yükleyen, 
müdahaleci bir siyasal görüşe yol açar.

Bu görüşe karşı şunlar söylenebilir: Özgürlükle 
güç veya yeteneğin aynı şey olduğunu söylemek, 
iki ayrı şeyi birbirine karıştırmaktır. Gerçi, yapma 
gücüne sahip olmadığımız bir şeyi yapma özgür-
lüğüne sahip olduğumuzu söylemek anlamlı ol-
mayabilir, ama sırf bir şeyi yapma gücüne sahip 
olduğumuz için o şeyi yapmakta özgür olduğumuz 
da doğru değildir. Aynı şekilde, bir şeyi yapma güç 
veya yeteneğine sahip olmamamız o bağlamda 
özgür olmadığımız anlamına gelmez. Bir örnekle 
belirtmek gerekirse, Hegel’i anlayamadığım için 
özgür olmadığım söylenemez. Bununla beraber, 
bu konudaki yeteneksizlik veya yetersizliğim beni 
doğrudan doğruya engelleyen veya bana müdahale 
eden insan-yapısı düzenlemelerden ileri geliyorsa, 
o zaman özgür olmadığım söylenebilir (Kukathas 
1996: 534-35). Nitekim konuşma dilinde de, ge-
nellikle, güç veya yeteneğe sahip olduğumuz için 
özgür olduğumuzdan söz etmeyiz. Aksine, özgür-
lük kelimesini, ancak bir şeyi yapmamızın önün-
de engellerin bulunmadığına işaret etmek üzere 
kullanırız. Örneğin, nasıl satranç oynanacağını 
bilmezseniz satranç oynamakta özgür olduğunu-
zu söylemek anlamsızdır; ama satranç oynama 
yeteneğimizin var olduğunu söylemek de onu 
oynamakta özgür olduğumuzu söylemek değildir 
(Cranston 1954: 26).

Negatif özgürlük anlayışına karşı ileri sürülen 
diğer eleştiri “rasyonel özgürlük”çülerden gelmiş-
tir. Bu görüşte olan yazarlar, özgürlüğün engelle-
rinin yalnızca dıştan gelmeyeceğini, aynı zaman-
da özgürlüğün içten gelen engelleri (bilinçsizlik, 
yanlış bilinç gibi) de bulunduğunu belirtmişlerdir. 
Bundan dolayı, onlara göre, özgürlük dış engelle-
rin yanında “irrasyonel” içi engellerin de yokluğu 
anlamına gelir; aksi halde kişinin eylemi gerçek-
ten kendi seçiminin (kendi “gerçek” iradesinin) 
sonucu olamaz. Başka bir anlatımla, eylemlerini 
“rasyonel” olmayan güdülerin yönettiği kişi öz-
gür değildir. Kısaca bu anlayışta özgür değildir. 
Kısaca bu anlayışta özgürlük aklın yönetimi ve 

b – Eşitlik 2

İnsanların ahlâkî eşitliği evrensel bir değerdir. 
Buna göre, her birey insan olmak bakımından baş-
kalarıyla eşit değere sahiptir. Bu değer, tek tek bi-
reylerin sahip oldukları özellik ve yeteneklerden, 
avantaj ve dezavantajlardan bağımsız olarak var-
dır. Bu ise herkese eşit muamele edilmesini ve eşit 
saygı gösterilmesini gerektirir. Bu eşit saygı ilkesi 
en temelde özgürlük bakımından geçerlidir. Başka 
bir anlatımla, özgürlük herkesin hakkıdır, bundan 
dolayı başta siyasî otorite olmak üzere hiç kimse 
bir başkasını keyfî olarak özgürlüğünden yoksun 
kılamaz. “Keyfî olarak” kaydı konmasının nedeni, 
bir kişinin özgürlüğünün başka kişi veya kişilerin 
özgürlüğünü tanımamanın gerekçesi olamayacağı-
nı belirtmek içindir. Bir kişinin bu gereğe aykırı 
davranması, onun o somut durumda özgürlük kul-
lanımının engellenmesini meşru hale getirir.

Ayrıca kişilerin insan olmak bakımından eşit-
liği, onları maddî – fizikî donanımları yönünden 
eşitleştirmek için genel olarak zora başvurulma-
sını değil, aksine herkesin “insan onuru”na eşit 
saygı gösterilmesini gerektirir. Bundan dolayı, 
bazı kişilerin özel birtakım yeteneklerinin bulun-
ması onlara herkesten farklı muamele edilmesinin 
meşru gerekçesi olamaz. Özgürlük ve insan onuru 
bakımından ne mağduriyet ne de ayrıcalık kabul 
edilebilir bir durumdur. Başka bir anlatımla, sırf 
özgürlük değil, “özgürlük hakkı”nın eşitliği ilkesi 
söz konusudur. Alan Gewirth’in “jenerik tutarlılık 
ilkesi”ne (Gewirth 1992: 92-94) uyarlayarak söy-
lersek, bütün amaçlı varlıklar (yani, insanlar) öz-
gürlük hakkına eşit olarak sahiptir, dolayısıyla her 
bireyin kendi hakkına saygı gösterilmesini bekle-
diği kadar başkalarının da aynı hakkına saygı gös-
termesi gerekir. Ama bundan da önemlisi, siyasî 
otoritenin böyle davranmak zorunda olmasıdır. 
Bu çerçevede çağdaş hukuk filozofu Herbert Hart 
bütün insanların özgür – olma eşit hakkına sahip 
bulunduklarına işaret ettikten sonra, bu hakkın bir 
yandan kişinin başkaları tarafından zora maruz bı-
rakılmama veya engellenmeme hakkını, öbür yan-
dan da başkalarına karşı zor – kullanıcı veya onla-
rı engelleyici olmayan her şeyi yapabilme hakkını 
içerdiğini belirtmektedir (Hart 1992: 77 – 78).

2   Eşitlik idealinin derinlemesine bir analizi için bkz. Berlin, 
Isaiah, “Equality”, Concepts and Categories: Philosophical 
Essays (London: Hogart Press, 1987) içinde, ss. 81 – 102.
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3. İnsan Haklarının Öznesi: Birey 3

İnsan haklarının öznesi hiç şüphe yok ki top-
luluklar değil, yalnızca bireylerdir. İnsan hakları 
temelde birey haklarıdır (Donnelly 1989: 19-21). 
Bunun nedeni çok basittir: Sadece bireyler seçe-
bilir, tercihte bulunabilir. Çünkü, seçmek bir seçe-
neği diğer(ler)inden ayırt etmenin nedenlerini göz 
önünde bulundurma yeteneğinin varlığını gerekti-
rir, bu ise sadece bireylerde var olan bir yetenektir. 
Gruplar, topluluklar, uluslar mecazî anlamda bile 
düşünemez, mütalaa edemezler (de Jasay 1991: 
58). Bu nedenle özgürlük sadece birey olarak in-
sanlar için kullanılması anlamlı olan bir kavram-
dır. Bir grubun, bir sınıfın, bir cemaatin, bir ulusun 
özgürlüğünden söz edilemez; onlar için de “se-
çen”ler yine bireylerdir. “Özgür” bir ulustan söz 
ettiğimiz yerde, gerçekte kastettiğimiz ya özgür 
insanlardan oluşan bir toplumdur, ya da özgürlüğü 
garanti eden kurumlara sahip olan toplum. Bazen 
da bununla, o toplumun içinde kamu işlerinin baş-
ka ulusların denetiminden bağımsız olarak yürü-
tüldüğü –yani, “egemenlik”– kastedilir. Bu kolek-
tif zatiyetler bilinçli / amaçlı hareket edemezler, 
yapıları gereği eylem öznesi olmaları mümkün de-
ğildir. Çünkü, bilinç ve amaçlılık, dolayısıyla özne 
/ fail olabilme kapasitesi sadece bireylerde vardır. 
Gerçi konuşma dilinde grupların da “hareket ettik-
leri”nden söz ederiz, “toplumsal eylemler”e atıfta 
bulunuruz; ama bunların hepsinin arkasında onları 
düşünen, planlayan ve yürüten birey olarak insan-
lar vardır. Hiçbir dernek, cemaat, sendika amaç 
koymaz, hattâ gerçek anlamda “yürümez” bile. 
Amaç koyan, “yürüyen” daima bu toplulukların 
mensupları olan kişilerdir.

Bu çerçevede, toplulukların hakları gibi görü-
nenler aslında o toplulukları oluşturan bireylerin 
hakları veya bireylerin başka bireylerle birlikte 
kullandığı haklardır. Örneğin “dernek hakkı”nın 
gerçek öznesi dernekler değildir. Bu hakkın içe-
riği “dernek kurabilme, derneğe üye olabilme ve 
dernekten çıkabilme” gibi somut haklardır ki bun-
lar sadece bireyler tarafından kullanılabilir. Keza 
bir derneğin “görüşü” de yoktur; derneğin görüşü 
diye zaman zaman dışa yansıyan şey gerçekte der-

3   Bu görüşün güçlü bir anlatımı için bkz. Rand, Ayn, “Kolektif 
Haklar”,  Çev. Erdoğan, Mustafa,  Sosyal ve Siyasal Teori: Seçme 
Yazılar, (yay. Haz. Atilla Yayla, Ankara: Siyasal Kitabevi, 1993) 
içinde, ss. 265-69.

4. İnsan Hakları ve Kültürel 
Rölativizm

Özgürlükten türeyen insan hakları en üstün 
ahlâkî değerin, yani insan türünün, “birey olarak 
insan”ın değerinin korunmasıyla ilgili taleplere 
dayanaklık ederler. Dolayısıyla insan hakları bu 
anlamda ve bu nedenle evrenseldir; etnik kökeni, 
dini, cinsiyeti ve sınıfı ne olursa olsun, herkesin 
“insan değeri”ni korumayı amaçlar (Heywood 
1994: 142). İnsan hakları insanın ahlâkî doğasın-
dan çıkan bir zorunluluktur; şu anlamda ki, birey-
lerin kendilerini gerçekleştirmelerinin de temeli 
olan özgürlüğün, dolayısıyla insan haklarının gü-
vence altında olmadığı bir yerde insanca bir hayat 
mümkün değildir.

Gerçi, bugünkü şekliyle “insan hakları”nın hem 
kökeni, hem de kavramsallaştırılması bakımından 
Batılı bir öğreti olduğu vakıadır. Mamafih, bu ger-
çek bizi, insan haklarının kültürel olarak rölatif 
(izafî) oldukları yargısına götürmemelidir. İnsan 
haklarının göreli olmaması başlıca iki şeyi ifade 
eder. Birinci olarak, insan haklarının korunması, 
zorunlu olarak modern Batılı kültürlerin, bu kül-
türlere özgü değer ve normların korunması anlamı-
na gelmez. İnsan haklarının ifadelendirilmesinde 
ve temellendirilmesinde Batılı entelektüel ve fel-
sefî geleneklerden yararlanılmış olması nedeniyle, 
arada bir geçişme olduğu doğrudur. Ancak her iki 
nokta da insan haklarının korumayı amaçladığı te-
mel insanî değerin sadece Batılılar için söz konusu 
olduğunu, bu değerin Batılı – olmayan toplumlar 
ve kültürler için söz konusu olmadığını düşünmek 
için yeterli değildir. Her şeyden önce, eğer insa-
noğlunu tek bir tür olarak alacaksak, bütün kültür 
farklılıklarına rağmen, evrensel düzeyde birtakım 
ortak değerlerin bulunduğunu kabul etmek duru-
mundayız. Aksi halde bir tek “insanlık”tan bahset-
mek anlamsız olurdu. İnsan hakları işte bu ortak 
değerleri korumaya dönüktür.

İkinci olarak, herhangi bir Batılı olmayan kül-
türün mensuplarının insanın temel değer ve onuru-
nu çiğneyen uygulamaları kendi yerel kültürlerine 
dayanarak haklı göstermeye çalışmaları da kabul 
edilemez. Aksine insan hakları, işlevi açısından 
baktığımızda, kültürel farklılıkları aşan, daha doğ-
rusu bütün kültürlerde ortak olduğunu ümit etti-
ğimiz bir değeri – “insan onuru”nu – korumaya 

nek üyelerinin (hattâ çok kere, o derneğin yönetim 
kurulu üyelerinin) tamamının veya çoğunluğunun 
üzerinde mutabık kaldıkları görüşten başka bir şey 
değildir. Bu nedenle, bir dernek “dernek” olmak 
sıfatıyla, karar altına alınan bir görüşe katılmayan 
üyelerini de temsil ediyormuş gibi gösterme, hele 
hele o görüşü kabul etmeğe zorlama hakkına hiç-
bir şekilde sahip değildir. Böyle bir girişim kesin-
likle insan haklarına aykırı olur. Aynı şekilde, bir 
sendika yönetimi herhangi bir kararına katılmayan 
bir üyesini bu kararın uygulanmasına katılmaya 
zorlayamaz, buna cevaz veren yasal düzenlemeler 
–eğer varsa– insan haklarının açık birer ihlâlidir.

İnsan haklarının öznesinin bireyler olması de-
mek, ayrıca, bu haklara sahip olmanın belli bir 
topluma veya kolektiviteye mensubiyet şartına 
bağlı olmaması da demektir. Bu haklar bireyin ah-
lâkî doğasından kaynaklanan ve doğrudan doğru-
ya onun kişiliğine bağlı olan haklardır. İnsan hak-
larının bir kolektiviteye mensubiyetten tamamen 
bağımsız olması şu bakımdan da zorunludur ki, bu 
haklar çoğu zaman topluma, onun adına hareket 
eden siyasî otoriteye karşı ileri sürülürler. Esasen, 
insan hakları çok kere topluluklara ve kolektif 
kimliklere karşı tanımlanması gereken haklardır. 
Daha doğrusu, kolektivitenin bireyin tercihlerini 
bastırabildiği yerde insan hakkının varlığından söz 
edilemez. Nitekim, günümüzde, kolektif kimlikler 
adına insan haklarının bastırıldığı veya en azından 
bu haklardan toplum veya topluluk lehine vazge-
çilmesinin istendiği, beklendiği pek çok durumla 
karşılaşmaktayız. Bugün uluslararası düzeyde son 
derece saygın birer yeri olan “ulusal egemenlik” 
ve “ulusal self – determinasyon”un bireysel insan 
haklarını yok etmek üzere kullanılmaları az rast-
lanan bir durum değildir. Oysa, “ulusal self – de-
terminasyon”, ancak “bireysel self – determinas-
yon”lara dayanır ve onlara saygılı olursa kabul 
edilebilir bir siyasî idealdir; yoksa insan haklarını 
yok etmenin sözüm ona “meşru” gerekçesi de-
ğil. Bireysel self – determinasyon ise ancak öz-
gürlük –dolayısıyla, insan hakkı– temeli üstünde 
yükselebilir.

dönük ahlâkî taleplerin adıdır. Dolayısıyla, insan 
hakları doktrininin tarihsel olarak hangi kültürde 
doğmuş olduğunun bugün fazla bir önemi yoktur 
(Erdoğan 1997: 155).

Şu halde, “insan hakları”na sahip çıkmak ko-
nusunda özel olarak Müslümanların da herhangi 
bir problemi bulunmamak gerekir. Bu meseleye, 
doktrinin kültürel kökeni açısından değil, fakat bu-
gün neyi ifade ettiği açısından bakmak gerekiyor. 
Böyle bakıldığında, hangi kültür ortamında doğ-
muş olduğundan bağımsız olarak, insan hakları 
öğretisinin, özünde – işaret ettiğimiz gibi – insa-
nın özgürlük potansiyelinin, dolayısıyla da “insan 
onuru”nun korunmasıyla ilgili olduğu rahatlıkla 
görülebilir. Öyleyse, Müslümanlar için de doğru 
olan, bu konuda –bir kısmı haklı olan– politik ön-
yargıların etkisinden sıyrılarak, “insan onuru”nun 
İslam’ın da temel insanî değeri olduğunu hatırla-
malarıdır. Keza, Batılı insan hakları teorisinin ge-
nellikle dinden bağımsız olarak –lâik bir temelde– 
meşrulaştırılması da Müslümanları bu konuda çe-
kingenliğe –hele karşıtlığa– itmemelidir. Çünkü, 
önemli olan, insan haklarıyla ilgili olarak ne tür 
bir akıl yürütmeye başvurulduğu değil, sonuçta ne 
söylendiği ve ne talep edildiğidir. Müslümanlar da 
pekâlâ –ilâhî doğal hukuk gibi– gerekçelerle insan 
haklarını temellendirebilir, onlara İslâmî bir dil 
ve üslup kazandırabilirler. Kaldı ki, insan hakları 
sadece Batılı insanın değil, Müslümanların da in-
sanca ve kendi inanışları doğrultusunda yaşamala-
rının garantisidir.

Öyleyse, insan haklarının korunması, değiş-
ken kültürel kimliklerine rağmen, daha doğrusu 
bu kimlikleriyle birlikte, her insanın sahiplenmesi 
gereken en temel insanî değerdir. Hattâ söz konusu 
kimlik farklılıklarının insan haklarını savunmayı 
gerektiren ilâve bir neden olduğu da söylenebilir. 
Çünkü ancak insan hakları sayesinde farklı kültür-
ler korunup geliştirilebilir. Kısaca insan hakları, 
insan olarak var kalmamızın ve kendimizi ger-
çekleştirmemizin temeli olan haklardır; insanca 
bir hayat ancak insan haklarının güvence altında 
olduğu bir sosyo-politik sistemde mümkündür. 
Böyle bir sisteme şüphe yok ki Müslümanların da 
ihtiyacı var, daha da önemlisi onlar da insan hakla-
rını “hak ediyorlar”.
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5. İnsan Haklarının Niteliği 
Konusunda Bazı Yanlış Anlayışlar

Mamafih, “insan hakları”nın en üstün insanî ta-
lepler oldukları hususunda var olan hemen hemen 
evrensel ahlâkî konsensüs (uzlaşma, mutabakat), 
onların her zaman doğru anlaşıldığının garantisi 
değildir. Aksine bu konuda birçok yanlış anlayış 
vardır. Şimdi, bunların en yaygın olanlarını kısaca 
gözden geçirelim.

a – Haklar ve “İnsan Hakları” 
“İnsan hakkı” ile diğer hak türleri arasında 

ayrım yapmak hem kavramsal hem de pratik bir 
zorunluluktur. Her şeyden önce, insan hakları 
“insanların hakları” ile özdeş olmayıp, daha dar 
kapsamlıdır. Çünkü, insanların pek çok türden 
hakkı olabilir; ahlâkî talepler olarak insan hakları 
bunlardan sadece birisidir, ama hiyerarşik olarak 
en üstün olanıdır. Başka bir ifadeyle, tek tek in-
sanların, “insan” olmaları itibariyle başkaları gibi 
sahip oldukları evrensel haklar yanında, kendi özel 
konum, ilişki ve kazanımlarına göre değişen başka 
pek çok hakkı da olabilir, vardır. Bunlar duruma 
göre anayasadan, kanundan veya sözleşmeden 
doğabilirler. Söz gelişi, kira sözleşmesi yapan ta-
rafların bu sözleşmeden doğan hakları vardır, fakir 
babanın hali vakti yerinde olan oğlundan yasal na-
faka hakkı vardır, kamu görevlisinin ücret ve tatil 
(anayasal / yasal) hakkı vardır. Bu spesifik (mah-
sus) hakların somut içeriği, çok kere, pozitif hukuk 
tarafından gösterilmiştir. Ve bunlar, dayanaklarını 
oluşturan hukukî kurallara göre, içinde bulunulan 
somut durum ve ilişkiden bağımsız olarak, herke-
sin herkese karşı ileri sürebileceği haklar niteliğin-
de değildirler.

Gerçi, bazı yasal haklar insan haklarının so-
mutlaştırılması niteliğinde olabilirler. Nitekim, 
verdiğimiz örnekteki sözleşme yapma (yapabil-
me) hakkı, özgürlüğün bir uzantısı olmak bakı-
mından bir “insan hakkı”dır; ancak burada insan 
hakkı olan, kişilerin birbirleriyle özgürce sözleş-
me yapabilmelerini güvence altına alan anayasal 
ve yasal bir düzeni kurmasını ve bu ödevine aykırı 
hareket etmemesini siyasal iktidardan isteyebilme 
hakkıdır; yoksa belirli bir sözleşmeden doğan spe-
sifik haklar değil. Oysa saf yasal haklar, şüphesiz 

ahlâkî ödevler de vardır ve bunlar kültürlere göre 
değişkenlik gösterebilirler. Bunların bir kısmının 
yasal haklar haline dönüştürülmesi istenebilir ve 
sağlanabilir de. Ancak bunların birer insan hakkı 
talebi olarak ileri sürülebilecek nitelikte olanları-
nı belirlemek sağlam bir “insan hakkı” konseptine 
sahip olmayı gerektirir. Buna karşılık, başka hak 
kategorilerinde –özellikle hukukî haklar arasın-
da– yer verilmemiş olsa bile, insan hakkı talepleri 
siyasal iktidara karşı her zaman ileri sürülebilir. 
Esasen, insan haklarının işlevi de, aykırı yasal dü-
zenlemelere rağmen ileri sürülebilmeleri ve yasa-
ların o yönde değiştirilmesini devletten isteyebil-
menin gerekçesi olmalarıdır.

c – İnsan Haklarının Negatif Karakteri
Bir anlayışa göre, insan hakları başkalarına yö-

nelik genel – geçer pozitif taleplerin kaynağıdır. 
Başka bir anlatımla, “insan hakkı”na sahip olma-
mızın peşinen bize başkalarına ait maddî değerler 
üzerinde talepte bulunma hakkını verdiği sanıl-
maktadır. İnsan haklarının özgürlükle bağını ko-
paran bu yanlış anlayış, herhangi bir meşru “hak 
ediş” veya “kazanım” olmaksızın, herkesin her-
kesten her tür pozitif talepte bulunabileceği varsa-
yımına dayanmaktadır. Bu, “insan hakkı” ile genel 
olarak haklar arasında ayrım yapmayı imkânsız-
laştırması ve kavramı işlevsizleştirmesi nedeniyle 
teorik olarak yanlış olduğu gibi; insan hakları nor-
mativizminin, birey olarak insanın hayatını kendi 
değerleri doğrultusunda ve esas itibariyle kendi 
çabasına dayanarak kurmasını zorlaştıran bir tür 
kolaycılık ve atalet ideolojisi haline dönüşmesine 
yol açması bakımından da sakıncalıdır.

Bu anlayış çok yaygın olmakla beraber, ger-
çekten de yanlıştır. Şöyle ki: Bir kere insan hakları 
özgürlükten türemeleri nedeniyle özünde negatif 
taleplerdir; yani kişiye bir şeyin fiilen (pozitif ola-
rak) sağlanmasını, ona arzuya – değer bir sonucun 
garanti edilmesini değil, aksine kişinin kendi öz-
gür tercihine göre etkinlikte bulunmasının engel-
lenmemesini talep eder (Rand 1993; Yayla 1993; 
Barry 1995: 254-55). Yani, muhatabı devlet ol-
duğuna göre, insan hakları devletin kişilerin özel 
alanlarına karışmamasını ve bu alanları her türlü 
tecavüze karşı korunmasını gerektirir. Bu konu-
da devletten beklenen, birer “insan” olarak zaten 

bu türden temel ilkelere uygun olmak kaydıyla, 
somut içerikleri yasalar tarafından belirlenen ve 
genellikle siyasî iktidara karşı değil, başka kişilere 
karşı ileri sürülebilen haklardır. Öte yandan, işa-
ret edilen “nafaka” hakkı yasalar tarafından tanın-
mamış olsaydı, ancak ahlâkî bir talep olarak ileri 
sürülebilirdi.

Mamafih, genel olarak “haklar” ile “insan hak-
ları” arasındaki ayrımın belirginleştirilmesi, bu iki-
sinin temeldeki “ortak”lığını gözden kaçırmamıza 
yol açmamalıdır. Şüphesiz, insan hakları da iç-ya-
pıları, bünyeleri bakımından diğer haklarla aynı 
özellikleri taşırlar. 4 Daha açık bir deyişle, insan 
hakları da başkalarına yükümlülükler yükler, çün-
kü bir başkasına yükümlülük yüklemeyen hiçbir 
hak yoktur. Her hakkın bir öznesi olduğu gibi bir 
de “muhatabı” veya “ödevli”si vardır. Bu neden-
le, bir toplumda hakların artması yükümlülüklerin 
de artması demektir (de Jasay 1991: 35). İnsan 
haklarını diğer haklardan ayıran, hiçbir yükümlü-
lük yüklememeleri olmayıp –ki böyle bir durum 
kesinlikle söz konusu değildir–, onların yüküm-
lülüklerinin genellikle negatif karakterde olması 
– yani muhatabının “karışması”nı ve sadece say-
gılı olmasını gerektirmesi – ile, hakların doğrudan 
doğruya (ilk) muhatabının daima devlet olmasıdır. 
Gerçi, kişinin özgürlük hakkı sadece siyasî otorite 
tarafından değil, başka kişiler tarafından da ihlâl 
edilebilir. Mamafih, bu tür durumlarda “insan hak-
ları”nın gerektirdiği, kamu otoritesinin önleyici ve 
telâfi edici tedbirleri almasıdır. Bunların birincisi 
“polis yetkisi” ile, ikincisi ise “adlî yetki” ile il-
gilidir. Yani, insan hakları söz konusu olduğunda 
kişilerin muhatabı her halükârda devlettir.

b – Ahlâkî Talepler ve İnsan Hakları 
Öte yandan insan haklarını genel olarak ahlâkî 

yükümlülüklerden de ayırmak gerekir. Gerçi in-
san hakları da nihaî tahlilde ahlâkîdirler, çünkü en 
temel insanî değerin korunmasıyla ilgilidirler. Şu 
farkla ki, insan hakkı herhangi bir ahlâkî hak değil, 
en üstün ahlâkî haktır. İnsan hakları başka her türlü 
haktan üstün olan ve bunlara yol göstermesi gere-
ken haklardır. Başka bir ifadeyle, birer insan hak-
kı talebi olarak ileri sürülebileceği tartışmalı olan 

4   Hakların niteliğinin analizi için bkz. Erdoğan (1993: 23-26); 
de Jasay (1991: 33-51); Birch (1996: 114-17).

sahip olduğumuz haklarımızı hukuken tanıyıp gü-
vence altına alması ve hiçbir halde ihlâl etmeme-
sinden ibarettir. Başka bir ifadeyle, insan hakları 
özü itibariyle devlete yönelik özgürlük talepleridir. 
Yoksa, insan hakkı demek, devletin, kendilerinin 
üretemedikleri, üretimine katkıda bulunmadıkları 
veya kazanmadıkları mal ve hizmetleri bireylere 
karşılıksız olarak tedarik etmesini talep edebilmek 
değildir.

Çünkü böyle bir anlayış, kişilerin birbirlerin-
den avantaj temini için –devlet aracılığıyla– zora 
başvurulmasını ve kişinin kendi geçimini başkala-
rına yüklemesini meşru saymak demektir. Esasen 
bu tür “haklar”ı insanlar için cazip kılan da, on-
ların maliyetinin yararlanıcılarından başkalarına 
yüklenmesidir (de Jasay 1991: 43). Bu ayrıca ah-
lâkî bir değer olarak eşitliğe de aykırıdır; çünkü bu 
anlayış bazı kişilerin başka bazılarından nedensiz 
yere talepte bulunabileceklerini ve muhataplarının 
da bu taleplere boyun eğmesini zorunlu kılmak 
suretiyle, ilk gruptakilerin insan değeri bakımın-
dan ikincilerden üstün olduğunu ima eder. Bazı 
insanların, eğer istiyorlarsa, kendilerine ait olan 
birtakım üretilmiş değerlerden –çeşitli nedenlerle– 
başka bazı insanlar lehine kısmen veya tamamen 
vazgeçmeleri elbette mümkündür. Ayrıca, kişinin 
kendi ahlaki anlayışı veya toplumsal töre kişile-
rin kendilerine ait varlıklardan muhtaç olan baş-
kalarını da yararlandırmasını emrediyor olabilir. 
Ama böyle durumlarda dahi gönüllü olarak veya 
töre gereği yararlandırılan kişi bunları birer “insan 
hakkı” olarak talep edemez. Çünkü talep edenin 
“hak sahibi” olması, onun muhatabının “yükümlü” 
olması, yani gerektiğinde zorlanabilmesi demektir 
ki bir insanın haksız yere devlet zoruna maruz bı-
rakılmasını talep etmek o insanın değerini tanım-
lamak anlamına gelir.

Başka bir şekilde ifade edersek: İnsan hakları, 
herkesin herkese karşı kayıtsız – şartsız ileri sü-
rebileceği –geçim ve yardım gibi– talepleri meşru 
kılan bir dayanak değildir. Çünkü bu tür taleplerin 
meşru ve geçerli olduğunu kabul etmek, herkesin 
başka herkese karşı sırf insan olmak itibariyle po-
zitif bir borcu bulunduğunu kabul etmek demektir. 
Oysa hiç kimsenin başka hiç kimseye karşı, a pri-
ori olarak, yani onların özel konum ve ilişkilerin-
den bağımsız olarak, hiçbir pozitif yükümlülüğü 
yoktur. Bir kişinin başka bir kişiye karşı bir şeyi 
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yapma, verme veya temin etme borcu ancak ya-
salardan, birbirleriyle olan yakınlık ve ilişkilerin-
den kaynaklanabilir ki, bunların da bir kısmı insan 
hakları açısından sorgulanabilir. İnsanlar birbirle-
riyle bu türden ilişkilere girmekte veya özel ilgi 
ve yakınlık duyduklarına karşı özel olarak yüküm-
lülük üstlenmekte elbette serbesttirler. Ama bu 
tür durumlar insan hakları taleplerine temel teşkil 
etmezler (Hayek 1995: 125). Çünkü herhangi bir 
insanın başka herhangi bir insana karşı yegâne 
genel borcu veya yükümlülüğü, onun varlığına ve 
kendini kendince – gerçekleştirme ve geliştirme 
çabasına saygı göstermekten ibarettir.

İşte insan hakları, bu genel / evrensel talebin 
gerekleriyle sınırlıdır. Aksini ileri sürmek, insan-
lar arasında genel olarak “evrensel kulluk” diye 
bir ilkenin geçerli olduğunu ve bu arada mülkiyet 
sahiplerinin “zorunlu hayırseverlik ödevi” bulun-
duğunu (Waldron 1996: 579) ileri sürmekten fark-
lı değildir. Toplum içindeki zayıfların durumuna 
kayıtsız kalmak elbette erdemli bir davranış de-
ğildir; ama böyledir diye onların bu kötü duruma 
düşmelerinde kusuru bulunmayan kişilere cebir 
uygulamak hiç erdemlilik değildir, hattâ zulüm-
dür. Kaldı ki, erdem – ahlâkını politikaya taşımak 
isteyenlerin 5 tavsiye ettiklerinin tersine, erdemlilik 
devletlerin değil ancak kişilerin bir vasfı olabilir. 
Üstelik, siyasî otorite eliyle erdem yaratılamaz, er-
demi cebir kullanımında aramak hiç de ahlâkî bir 
tutum değildir.

d - İnsan Hakları ve Ödevler 
Gerek literatürde gerekse günlük dilde sıkça 

rastlanan bir yanlış da insan haklarının varlığının 
birtakım mukabil ödevlerin yerine getirilmesine 
bağlı olduğu veya insan haklarının aynı zamanda 
topluma karşı ödevleri de içerdiği düşüncesidir. 
Haklarla ödevler arasında gerçekten de bir simet-
rik ilişki vardır, ancak bu, hak – sahibinin karşısın-
da bir ödevlinin bulunması anlamındadır. Eğer bir 
kişi bir hakka sahipse, bu hakka tekabül eden bir 
ödevi yerine getirmekle yükümlü olan başka bir 
kişi veya organ da vardır. Bu nedenle, bir toplum-
da genel olarak hakların artması yükümlülüklerin 
/ ödevlerin de artması anlamına gelir. Ne var ki, 
5   Örnek olarak bkz. Slote, Michael “Virtue”, Goodin, Robert E. 
& Pettit, Philip (ed.), A Companion to Contemporary Political 
Philosophy (Oxford : Blackwell, 1996) içinde, ss. 645-50.
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Birch, Anthony H. (1996), The Concepts and Theories of Modern Democracy (London and 

New : Routledge, 1996, rep.)
Bouillon, Hardy (1997), “Market Economy, Freedom and Human Rights”, Erdoğan, M. 

(ed.), Türkiye 2. Uluslararası Liberal Düşünce Sempozyumu (Ankara: Liberal Düşünce 
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insan haklarıyla bağlantılı olarak genel olarak dile 
getirilen bundan farklı bir şeydir: Bireyin insan 
hakkına sahip olmasının onun mukabil bir ödevi 
yerine getirmesine bağlı olduğu ileri sürülür. Yani 
kişi aynı konuda hem hak sahibi hem de ödevli 
konumunda olarak tasarlanmaktadır. Bu anlayışın 
tipik bir ifadesine eski Sovyetler Birliği’nin ana-
yasasında rastlıyoruz, Bu anayasanın sözüm ona 
çalışma “hakkı”nı tanıyan 60. maddesi, “toplum-
sal bakımdan yararlı bir işte çalışması ve çalışma 
disiplinine uyması”nı vatandaşların ödevi olarak 
nitelendirmişti.

İnsan haklarının aynı zamanda ödevler olduğu 
görüşü doğru olamaz, çünkü doğru olsaydı insan 
hakları bizim insan olmamızdan dolayı genel ola-
rak sahip olduğumuz mutlak haklar olmaktan çı-
kar, varlıkları tesadüfe kalır ve kayıtlanmış olurdu. 
Bu nedenle, “insan haklarının aynı zamanda onla-
rın özneleri için ödevler de içerdiği” veya varlık-
larının ödevlerin yerine getirilmesine bağlı olduğu 
görüşü yanlış ve tehlikelidir. Bunun pratik sonucu, 
yasal veya ahlâkî bir ödevini yerine getirmemiş 
olmasını bahane ederek kişinin temel insan hak-
larından yoksun bırakılması olurdu. Örneğin be-
lediyeye olan su borcunu veya eski karısına olan 
nafaka borcunu ödememiş olduğu için kişinin ifa-
de özgürlüğü hakkından yoksun bırakılması gibi.

Otoriteryenizm ideologlarının bu görüşü savun-
ması anlaşılabilir bir şeydir. 6 Şaşırtıcı olan, kendi-
ni özgürlükçü ve insan hakları taraftarı sayan pek 
çok kimsenin de, muhtemelen yanlış bir topluluk 
ve dayanışma anlayışının etkisi altında, bu görüşü 
hararetle seslendirmesidir. Elbette, insanlar olarak 
hepimizin çeşitli ilişki ve konumlarda başkalarına 
karşı birtakım ahlâkî ve yasal yükümlülüklerimiz 
vardır, ama insan hakkına sahip olmamız bu yü-
kümlülüklerden bağımsızdır. Başka bir ifadeyle 
ahlâkî ve yasal yükümlülüklerimizden sarfı nazar 
etmemiz birtakım yasal ve / veya ahlâkî müeyyi-
delerle karşılaşmamızın haklı gerekçesi olabilir, 
ama insan haklarımızı kaybetmemizin değil. İnsan 
haklarının varlığı, başka ödevlerin yerine getiril-
mesinden bağımsızdır.

6   Bu görüşün 1982 T.C. Anayasasına güçlü bir biçimde 
yansımış olması (m. 12/2) tesadüf değildir.
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I. Giriş

Modernlik esas olarak 17. yüzyıl 
“Bilimsel Devrimi” ile 18. yüzyıl 
“Aydınlanma” düşüncesinin etkileri 

altında Avrupa’da ortaya çıkan, dünyaya ve haya-
ta eskisinden kökten farklı yeni bir bakışı ifade et-
mektedir. Bilim, yöntem ve doğa tasarımı anlamın-
da modernliğin beşiği 17. yüzyıldır (Bumin 2003: 
12). Bu yeni bakış veya zihniyet paradigması en 
başta şu kabulden yola çıkar: Bilimsel Devrimin 
açtığı yolda işleyiş yasalarını keşfetmeye başladı-
ğımız fizikî evren gibi, beşerî veya toplumsal dün-
ya da insanoğlu için artık bir sırlar alanı değildir; 
beşerî varoluş da akıl ve gözlem yoluyla “haki-
katini” kavrayabileceğimiz bir gerçeklik alanıdır. 
Dünyanın yasalarının bilgisi sayesinde hem evre-
nin ve hayatın sırlarını çözebilir ve böylece onlara 
müdahale edebiliriz; hem de toplumsal dünyamızı 
değiştirebilir, onu “iyi”, “âdil”, ve “doğru” ilkeler 
doğrultusunda yeniden inşa edebiliriz. 

Francis Bacon’ın (1561-1626) düşündüğü ve 
umduğu gibi, doğayı amaçlarımıza hizmet ettire-
bilmemiz için önce doğa yasalarını bilmeliyiz. Bu 
bilgi bize doğaya hükmetmenin tekniğini (araçları-
nı) verecektir. Bilgi güç demekti; doğanın işleyişine 
ilişkin bilimsel bilginin ürünü olacak olan teknoloji 
sayesinde doğaya hâkim olabilir, onu kendi amaç-
larımıza hizmet ettirebilirdik (Bumin 2003: 20-21; 
Flew 1985: 36). Modernlik öncesinde insanlar ken-
dilerini büyük bir (kutsal) düzenin parçası olarak 
görüyorlardı. İnsanlar “Büyük Varoluş Zinciri”nin 
bir parçasıydılar. Evrendeki bu hiyerarşik düzen 
toplumun yapısına da yansımıştı; insanlar çoğun-
lukla kendilerini bu hiyerarşik düzen içindeki bel-
li bir konuma hapsedilmiş durumda buluyorlardı 
(Taylor 1995: 10-11).

Doğaya bakıştaki değişmede en büyük pay 
Ortaçağın evren tasavvurunu yıkan Descartes’a 

(1596-1650) aittir. Descartes’tan önce insan ve 
zihni evrenin düzenine bağlı addedilirken, onunla 
birlikte artık evrenin düzeni insan zihnine bağlı ve 
onun tarafından kavranan bir nesne olarak anlaşıl-
maya başladı. Dünya artık insanın aklı ve bilinçli 
çabasıyla şekillendirebileceği bir nesne halini alı-
yordu. Böylece evren-merkezli dünya tasavvurunu 
yerini insan-merkezli tasavvur aldı. “Bütün bir mo-
dernlik serüvenini başlatan devrim” Descartes’ın 
bu şekilde evrenin düzeninin yerine özne insanı 
öne çıkaran hamlesiydi (Bumin 2003: 48-49). 
Böylece, Tanrı’nın bir yaratımı olduğu için kutsal-
lığa sahip olan Ortaçağın doğa anlayışı yerini 17. 
yüzyılda insanın kullanımına (sömürüsüne) açık ve 
sırları veya işleyiş mantığı keşfedilebilen bir maki-
ne-doğa tasarımına bırakacaktır. Bu yeni tasarıma 
göre, “[d]oğa bir makinadır ve bilim de bu maki-
nayı kullanma ve yeni makinalar üretme sanatıdır.” 
(Bumin 2003: 19, 24)

İnsanın doğa karşısındaki etkin konumuna ve 
toplumsal dünyayı dönüştürebileceğine dair bu 
iyimserlik daha sonra Aydınlanma düşüncesi ta-
rafından pekiştirilmiştir. Aydınlanmacılar aklın 
ve deneysel yöntemin rehberliğinde dünyanın ve 
insanlık durumunun bütüncü bir bilgisine ula-
şılabileceğini düşünüyor ve umuyorlardı. Onlar 
mekanik evren tasavvuruna bağlıydılar ve insan 
aklının gücüne büyük bir güven duyuyorlardı. 
İlerlemeciliklerinin ve insaniyetçi iyimserlikleri-
nin arkasında esas olarak bu düşünceler yatıyordu. 
Aydınlanmacılar aynı zamanda bireyciydiler; yani 
hem kendi fiillerini kendisi belirleyen özerk bireyin 
toplumun temel unsuru olduğunu düşünüyorlardı, 
hem de bu birey anlayışının evrensel olduğuna ina-
nıyorlardı (Erdoğan 2006: 18, 21-23). 

Modernlik
Bağlamında

İnsan Hakları
Prof. Dr. Mustafa Erdoğan
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II. Modernlik Nedir?
Burada konumuz siyasî bir öğreti olarak “insan 

hakları” olduğu için, modernliği bütün yönleriyle 
olmaktan ziyade bir politik idealler, ilkeler ve ku-
rumlar bütünü olarak ele alacağız. 1  Esasen, insanî 
varoluşun bütün yönlerini kapsayan bir paradigma 
olarak modernliğin tanımlanması hiç de kolay bir 
şey değildir. Ancak elbette siyasî ilke ve kurum-
lar temeldeki zihniyet paradigmasından bağımsız 
değildir. Onun için, modernist siyaseti modernist 
zihinsel paradigmayla bağlantısı içinde düşünmek 
durumundayız.

Kısaca, modernlik düşünce olarak 
Aydınlanmada, bilim ve teknik olarak “Bilimsel 
Devrim” ve sanayileşmede ve siyasî kurumlaşma 
olarak da ulus-devlette temsil edilen karmaşık bir 
fenomendir. Sonuç olarak modernleşmenin ortaya 
çıkardığı düşünsel-toplumsal-siyasal paradigma-
nın ana unsurlarını şöyle özetleyebiliriz (Erdoğan 
2006: 32-36): (1) Bireycilik, (2) Akılcılık, (3) 
Sekülerleşme ve lâiklik, (4) Merkezî-bürokratik 
ulus-devlet, (5) Yönetimin yönetilenlerin rıza-
sına dayanması, (6) Türdeş ulus tasavvuru, (7) 
Uluslararası düzenin özneleri olarak egemen dev-
letler, (8) “Hikmet-i hükümet”, (9) Hukuk devleti. 

Modernliğin bu unsurlarından özellikle akılcı-
lık, bireycilik ve sekülerleşmenin modern zihinsel 
paradigmanın oluşturulmasında birincil öneme sa-
hip oldukları ve dolayısıyla günümüzün siyasal an-
layış ve kurumlarını da önemli ölçüde belirledikleri 
söylenebilir. Bu nedenle, bu zihinsel yönelimlerin 
her birini kısaca gözden geçirmekte yarar var.

A- Akılcılık
Popüler anlamında akılcılık, akla kesin bir bağ-

lılığı ve bu çerçevede bilgi kaynağı olarak akılcı 
temeli olmayan –başta din olmak üzere- inanç, ön-
yargı veya alışkanlık gibi “irrasyonel” kanaatlerin 
reddini ifade eder. Ancak akılcılık temelde felsefî 
bir öğretidir. Felsefî bir öğreti olarak akılcılık yegâ-

1  Encyclopedia of Britannica siyasî modernliği toplu bir şekilde 
şu özellikleriyle tanımlamaktadır:  bireysel öznellik, bilimsel 
açıklama ve akılcılaştırma, dinî dünya görüşlerinde gerileme, 
bürokrasinin ortaya çıkması, hızı şehirleşme, ulus-devletlerin 
yükselişi, finansal hareketlerin ve iletişimin hızlanması.

yönelimin “insanlık durumu” bakımından sağlıklı 
olmadığı açık olmakla beraber, modernliğin amaç 
ve “insanî iyi” arayışından tamamen vaz geçtiği-
ni söylemek de doğru bir gözlem olmasa gerektir. 
Ayrıca, münhasıran araçlara odaklanmak sağlıksız 
olsa da, araçların amaçlara elverişlilik ve uygun-
luğunu büsbütün gözardı eden bir perspektif de 
insanî amaçlara pek hizmet edemez. Kaldı ki, in-
sanlığın özellikle 20. yüzyıldaki tecrübesi araçla-
rı önemsemeyen ideal toplum tasavvurlarının sırf 
araçlar üzerinde yoğunlaşan arayışlardan daha az 
zararlı olmadıklarını göstermiştir.

B- Bireycilik
Kurucu öznelerinin bireyler ve/veya gönüllü bi-

rey toplulukları olması anlamında, modern toplum-
ların komüniteryen değil fakat bireyci oldukları 
gerçektir. Modern toplumun bireyciliğini sosyal te-
orisyen Ferdinand Tönnies’in ünlü “cemiyet” ver-
sus “cemaat” karşıtlığı temelinde açıklayabiliriz. 
Tönnies’in Gemeinschaft und Gesellschaft (1887) 
adlı eserinde açıkladığı şekliyle, geleneksel veya 
modernlik-öncesi bir toplumsal formasyon olarak 
cemaatin (community) iç tutarlığı kuvvetlidir, da-
yanışmacıdır ve kapalı bir toplumsal yapı oluşturur. 
Cemaat üyeliğe değil aidiyete dayanır, onda birey-
selliğe yer yoktur. Kişilerin toplumsal konumları, 
kendi tercihlerinden neredeyse tamamen bağımsız 
olarak belirlenmiş olan ve esas olarak hiyerarşik 
bir düzen içinde yer alan statülere bağlıdır. Bireyin 
“ait olduğu” komünitenin ve onun içindeki belli bir 
statünün dışında bireyin kendine ait bir varlığı yok-
tur. Komüniter hayat yukarıdan aşağıya bir şekilde 
belirlenen ortak anlayış ve değerlere ve bunların 
muhafazasına dayanır. 

Oysa modern bir toplumsal örgütlenme biçimi 
olarak “cemiyet”in (society, association) kurucu 
birimleri özerk bireyler ve bireylerin gönüllülük te-
melinde oluşturdukları gruplardır. Cemiyet/toplum 
bireysellik ve mahremiyete, buna bağlı olarak da 
hayatın özel ve kamusal alanları arasındaki ayrımı-
na dayanır. Cemiyet kişisel ilgiler ve çıkarlar teme-
linde gönüllü olarak birbirleriyle etkileşim halinde 
olan özerk bireyler arasındaki bir işbirliği girişimi-
dir. Ayrıca, cemaatin hiyerarşik yapısına karşılık 
cemiyet esas olarak yatay ilişkilere dayanır. 

ne güvenilir veya birincil bilgi kaynağı olarak aklı 
görür. Başlıca Descartes, Spinoza ve Leibniz tara-
fından temsil edilen akılcılık bir yandan sırf akıl 
yoluyla varlığın mahiyetinin bilinebileceğine olan 
inancı yansıtır, öbür yandan bilginin tümden-ge-
limci (deductive) olduğunu ve her şeyin prensip 
olarak tek bir sistem altında açıklanabileceğini var-
sayar (Flew 1984: 298-299). 

Sosyal-siyasal teoride “metodolojik akılcılık”la 
insan davranışlarının ve toplumsal fenomenlerin 
akılcı yoldan açıklanabileceği ifade edilir. Bununla 
beraber, bu alanda akılcılık terimi daha ziyade her 
şeyin tek bir sistem içinde açıklanabileceğini ka-
bul eden görüşe atıfta bulunur. Akılcılığın bu an-
lamında bir tür evrenselcilik de saklıdır. Bu arada, 
birey ve toplum için iyi ve doğru olanın tarihten 
ve tecrübeden bağımsız olarak, objektif ve evrensel 
bir akıl tarafından soyut olarak belirlenebileceğine 
olan inanç anlamında normatif bir akılcılıktan da 
söz edebiliriz. Nitekim, toplumların soyut-akılcı 
ilkeler çerçevesinde yeniden düzenlenebileceğini 
öngören evrenselci ideolojiler bu tür bir akılcılığın 
ürünü olarak görülmektedirler. Akılcılığın bu tü-
rünü Friedrich A. Hayek “kurucu akılcılık” (cons-
tructivist rationalism) olarak adlandırmış, Adam 
Smith de ünlü “sistem adamı” metaforuyla bu tür 
akılcılığa bağlı olan kişileri anlatmak istemişti. 

Öte yandan Charles Taylor ise modernliğin 
akılcılıkla ilgili başka bir yanına, “araçsal aklın 
öne çıkması”na, eleştirel bağlamda dikkat çekmiş-
tir. Düşünür bununla günümüzde araçların gitgide 
hayatın amaçlarının yerini aldıklarını kast etmek-
tedir. Taylor’a göre, modern insan uğrunda müca-
dele edeceği yüksek amaçlar benimsemek yerine, 
faydanın azamîleştirilmesine odaklanmış, azamî 
etkinlik veya verimliliği başarının ölçüsü saymaya 
başlamıştır. Böylece, araçsal akıl günden güne ha-
yatlarımızı “ele geçirmekte”, fayda-maliyet analizi 
hayatımızı yönlendirmesi gereken bizatihi amaçla-
rın yerini almakta veya onları gölgede bırakmakta-
dır. Taylor’a göre, bu ilgi değişimi, aynı zamanda, 
çevremizdeki varlıkların eski anlamını yitirmeleri 
ve bizim tasarılarımız için birer malzemeden veya 
araçtan ibaret görülmeleri anlamına da gelmektedir 
(Taylor 1995: 11-13). 

Bu noktada belirtmek gerekir ki, araçları amaç-
ların yerine geçirmeye odaklanmış bir zihinsel 

Bu anlatım İngiliz hukukçu Henry Maine’in 
The Ancient Law (1862) adlı eserinde geliştirdiği, 
toplumların tarih içindeki gelişiminin “statüden 
sözleşmeye” doğru olduğu yolundaki teziyle pa-
ralellik göstermektedir. Main’e göre, toplumların 
gelişimi, başta aile olmak üzere gruba bağlılıktan 
bireyselliğe doğru olmuştur (Kelly 1992: 326-327). 
Başka bir deyişle, statü toplumunda kişiler kendile-
ri dışında belirlenmiş olan sosyal konumlara mah-
kumken, sözleşmeci toplumlarda bireyler toplum-
sal konumlarını büyük ölçüde kendi iradeleriyle 
(sözleşmeleriyle) belirlerler. 

Özetle, modern toplumda birey hem toplumun 
temel birimi ve birincil ahlâkî-toplumsal özne ola-
rak, hem de en temel değer olarak öne çıkmaktadır. 
Modern birey elbette yine toplum içinde ve diğer 
bireylerle ortak çıkarlar ve ilgiler temelinde var-
dır, ama varoluşunu ve değerini topluma borçlu 
değildir.   

Charles Taylor modern toplumun bireyciliğinin 
“karanlık” diye nitelediği yanını özellikle eleştir-
miştir. Taylor gerçi insanların modernlik-öncesinde 
içine sıkışmış oldukları ve kendi iradeleri dışında 
belirlenmiş olan toplumsal konumlarından kurtu-
larak, kendi inanışlarını ve hayat tarzlarını bilinçli 
olarak kendilerinin seçebilmeleri anlamında birey-
ciliğe karşı değildir. Taylor’ın burada kast ettiği 
aslında bireysel özerklik veya J. S. Mill’in tercih 
ettiği deyimle “bireysellik”tir. Düşünür bu anlam-
da bireyciliği onaylamakla beraber, modernliğin 
insanları kendi benlikleri üzerine odaklanmaya 
yöneltmesi şeklinde ortaya çıkan “karanlık” yanı-
na da karşı çıkmaktadır. Taylor’a göre, bireylerin 
kendi benliklerine odaklanmaları bir yandan haya-
tın anlamını yitirmesine yol açarken, öbür yandan 
bireyleri topluma ve toplumsal meselelere karşı 
duyarsız hale getirir. İnsanların bu şekilde kendi 
içlerine kapanmaları onların kamusal ve siyasal il-
gilerinin zayıflamasına yol açmaktadır ki Taylor’ın 
bireycilikle ilgili olarak asıl kaygı duyduğu nokta 
budur (Taylor 1995: 10-12, 16-17).

C- Sekülerleşme ve Laiklik
Modernliğin bir özelliği olarak sekülerleşme 

ve lâiklik birbiriyle ilişkili olmakla beraber farklı 
kavramlardır. Sekülerleşme sosyolojik, lâiklik ise 
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siyasî bir kavramdır. Sekülerleşme, kelime anlamı 
olarak “dünyevileşme” demektir ve bireysel ve top-
lumsal hayatın dinden uzaklaşması, başka bir de-
yişle dinin bireylerin ve toplumun hayatındaki ye-
rinin zayıflaması anlamına gelir. Nitekim, 19. yüz-
yıldan buyana sosyologlar ve sosyal teorisyenler 
genellikle modernleşmeyle birlikte dinin toplumsal 
öneminin azalacağını öngörmüşlerdir.  Buna göre, 
bir yandan teknik rasyonalitenin gelişmesi doğaüs-
tü güçlere olan inancı geriletecek, öbür yandan da 
“cemaat” yerine “cemiyet”in (toplumun) gitgide 
bireyin hayatının odağı halin gelmesi, kaynağını ve 
gücünü esas olarak cemaatlerden alan dinin zayıf-
lamasına yol açacaktır (Erdoğan 1995: 161-162). 2

Siyasî bir ilke olarak lâiklik ise, kısaca, kamu 
hayatını dine göre tanzim etmekten ve bu alanda 
dine referans yapmaktan mümkün olduğunca ka-
çınmak demektir. Bireysel ve toplumsal hayatta 
dinden uzaklaşma siyasetin laik temelde organize 
olmasını kolaylaştırmış olabilirse de; ilk bakışta 
sanılabileceğinin tersine, lâiklik doğrudan doğruya 
akılcılık ve sekülerleşmenin bir sonucu değildir. 
Laiklik daha ziyade, Avrupa modernliğinin oluşu-
mu sürecinde yaşanmış olan dinsel ihtilâfların -baş-
ta savaş olmak üzere, dışlanmak ve ülkesini terk 
etmek zorunda kalmak gibi- olumsuz sonuçlarına 
karşı barışı sağlayacak bir çözüm olarak ortaya çık-
mıştır. Bu arada belirtmek gerekir ki, 20. yüzyılın 
tecrübesi, akıl-din karşıtlığına dayanan ve toplumu 
devlet eliyle dinsellikten arındırmayı amaçlayan 
laiklik uygulamasının –Türkçedeki adıyla “laikçi-
lik”in 3- toplumsal barışa hizmet etme şansının son 
zikredilen hoşgörü temelli laiklikten daha az oldu-
ğunu göstermiştir. 

III. İnsan Hakları Öğretisinde 
Modernlikle Bağlantılı Gerilimler: 

Üç Örnek
Birbiriyle yer yer gerilimli bir ilişki içinde olan 

modernliğin bu fikrî ve kurumsal unsurlarının her 
birinin, onun başka tezahürleri üzerinde olduğu 
gibi insan hakları üzerinde de doğrudan veya do-
2  Modernleşme ve sekülerleşme ilişkisi konusunda geniş bilgi 
için, bkz. Erdoğan 1995: 160-192.
3  “Laikçilik” kavram ve uygulaması hakkında, bkz. Erdoğan 
1995: Üçüncü Bölüm.

Sözleşmede tanımlanan haklar ve özgürlükleri 
kendi yetki alanları dahilindeki herkese garanti 
ederler.” 

Bu durumda, devlet aynı anda, Vincent’ın deyi-
miyle (2010: 175), “insan haklarının hem davacısı 
hem de davalısı”, daha doğrusu hem savcısı hem 
de sanığıdır. Bu durumun insan haklarının korun-
masıyla ilgili olarak ortaya çıkardığı sorunlardan 
biri, devleti, bazı insan haklarını kendisini “ihlâlci” 
olmaktan çıkaracak şekilde tanımlamaya yönelt-
mesidir. Bu da pratikte en çok özgürlük-güvenlik 
geriliminde kendisini gösteren ve “millî güven-
lik”e haklar karşısında öncelik ve dokunulmazlık 
sağlayan bir sapmaya yol açmaktadır.

Devletlerin insan haklarının koruyucusu olma-
larıyla ilgili başka bir önemli sorun da şudur: Her 
ne kadar kişilerin doğuştan –yani, toplumdan ve 
devletten önce ve onlardan bağımsız olarak- sahip 
oldukları haklar olarak nitelenseler de, insan hakla-
rının kişiler için gerçek varlığı onların bir devletin 
tebaası olmalarına bağlıdır. Başka bir ifadeyle, eğer 
bir devletin yurttaşı değilseniz, insan hakları dokt-
rini ne söylerse söylesin, gerçekte insan haklarına 
sahip değilsinizdir veya haklarınız garanti altında 
değildir. Bu nokta, devletlerin temel hakları ken-
dilerinin yurttaşlarına tanıdıkları bir lütuf olarak 
görmelerine ve bu hakların kapsamını belirleme 
konusunda geniş bir takdir yetkisine sahip olduk-
larını iddia etmelerine yol açmaktadır. 

Sözgelişi, “seyahat (yer değiştirme) özgürlü-
ğü” hakkının devletçe keyfî bir biçimde tanım-
lanıp uygulanması bu konuda tipiktir. Bu hak en 
başta devletler arasındaki sınırlar tarafından sınır-
lanmaktadır. Ülke dışına seyahat ancak bir devlet 
tarafından verilen bir pasaportla mümkün olduğun-
dan, yurttaşlara pasaport verilmesi veya verilmiş 
bir pasaportu ellerinde tutabilmeleri için öngörülen 
şartların geniş tutulması ölçüsünde seyahat hak-
kı kısıtlanmış olur. En başta, pasaportunuz yoksa 
seyahat özgürlüğünüz yok demektir. Buradaki acı 
ironi, insan haklarının ana amacı devletin kişilere 
yönelik baskıcı ve keyfî tutumunu önlemek iken, 
bu kategorideki bir hakkın (seyahat özgürlüğü hak-
kının) uygulamada devlet tarafından tam da kişi-
lere baskı amacıyla ve keyfî olarak kullanılan bir 
araca dönüşmesidir. 

laylı etkileri vardır. Modernliğin insan haklarıyla 
ilişkisine yansıyan gerilimlerden burada sadece 
şu üçünü gözden geçireceğim: (1) Devletin insan 
haklarının hem ana ihlâlcisi olması, hem de onla-
rı korumakla görevli sayılması, (2) Evrenselci in-
san hakları anlayışının kültürel farklılıkla gerilim 
içinde olması ve (3) Grup hakları fikrinin bireysel 
insan hakları anlayışıyla çelişmesi. Bu konuda el-
bette başka gerilimler de akla gelebilir: hukuk dev-
leti ile “hikmet-i hükümet” gerilimi ve türdeş ulus 
anlayışına dayalı ulus-devletle ile azınlık hakları 
arasındaki gerilim gibi.  

A- Devlet: Hakların Koruyucusu Mu 
İhlâlcisi Mi?

İnsan haklarının en büyük ve önde gelen ihlâl-
cisi şüphesiz devlettir. İnsan hakları öğretisinin or-
taya çıkmasıyla modern devletin doğuşu arasında 
yakın bir ilişkinin var olması bundan ileri gelmek-
tedir. Andrew Vincent’ın işaret ettiği gibi, modern 
ulus-devlet insanların hayatlarına müdahale etmek 
bakımından geniş yetkilere ve kapasiteye sahiptir. 
Onun için, insan hakları ulus-devlet faaliyetinin en 
kötü aşırılıklarını frenlemeyi/kontrol altına almayı 
amaçlamaktadır (Vincent 2010: 119, 124). Benzer 
bir şekilde, Jack Donnelly’ye göre de (1995: 135), 
bugün insanlar özelikle modern devletin tehdit 
edici yapı ve işleyişi ile karşı karşıya bulunmakta-
dırlar. İnsan onuruna ve temel insanî değerlere yö-
nelik bu tehdide ise ancak, herkesin devlete karşı 
sahip olduğu haklarla karşı konabilir. 

Ama öte yandan insan haklarının korunması-
nı da esas olarak devletten beklemek durumun-
dayız. Nitekim, uluslararası ve bölgesel insan 
hakları belgeleri sözleşmeci devletleri insan hak-
larına saygılı olmakla ve onları ihlâllere karşı bi-
reyleri korumakla görevlendirirler. Nitekim İnsan 
Hakları Evrensel Bildirisi’nin Dibacesinde, “Üye 
Devletler[in] insan hakları ve temel özgürlükle-
re evrensel saygı ve riayeti ilerletmeyi […] taah-
hüt” etmesinden söz etmektedir. Aynı husus Sivil 
ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nin 
Dibacesinde de tekrarlanmıştır. Ayrıca, Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi’nin “İnsan Haklarına 
Saygı Yükümlülüğü” başlıklı 1. maddesinde de 
şöyle denmektedir: “Yüksek Âkit Taraflar işbu 

B- Evrenselcilik Mi Rölativizm Mi?
Esas olarak Batı kaynaklı bir öğreti olması-

na rağmen insan haklarının dili evrenseldir. İnsan 
Hakları Evrensel Bildirisi bunu hem Dibacesinde 
insan haklarının öznesinin “insanlık ailesinin bütün 
üyeleri” olduğunu belirterek 4, hem de insan hakla-
rından yararlanmada “ırk, renk, dil, din, ulusal kö-
ken” farkı gözetilemeyeceğini vurgulayarak (m. 2) 
dile getirmektedir. AİHS de 14. maddesinde buna 
benzer (ayrımcılık karşıtı) bir hüküm içermektedir. 

İnsan haklarının evrensel olması başlıca üç an-
lama gelir: (1) Bütün insanlar, zamana ve mekâ-
na bağlı olmaksızın insan haklarına sahiptir. (2) 
Dolayısıyla, insan hakları toplumsal aidiyeti, kül-
türel kimliği, sosyal kökeni, ırkı, dili, dini, sınıfı ne 
olursa olsun, bütün insanların sahip olduğu haklar-
dır. (3) İnsan hakları kültürel-rölativist gerekçelerle 
tanınmazlık edilemez (Erdoğan 2012: 106)

Böylece, insan hakları hem öznelerinin herkes 
olması hem de kültürler üstü olmaları anlamında 
evrensel olmak iddiasındadır: Hangi kültüre, dine 
veya ulusa mensup olursa olsun, herkes sırf insan 
(kişisi) olmak itibariyle doğuştan insan haklarına 
sahiptir. Kimse kendi kültürünün farklılığını ileri 
sürerek insan haklarını reddedemez.

Öte yandan, insan hakları konusunda dünya 
ulusları arasında hemen hemen evrensel bir nor-
matif mutabakat bulunmaktadır. Nitekim, başlıca 
uluslararası insan hakları belgeleri bütün devletler-
ce ya onaylanmıştır, ya da resmen onaylanmış ol-
masalar bile bu belgelerde sayılan insan haklarının 
ahlâki üstünlüğü ve siyasal sistemlerin standartları 
olarak görülmeleri gereği onlar tarafından da kabul 
edilmektedir. Uygulamada insan haklarına saygılı 
olmayan devletler bile bu hakların temel önemini 
ve bağlayıcılığını açıkça reddedememektedirler 
(Erdoğan 2012: 60). 

Fakat öte yandan, kültürel farklılığın bir gerçek 
olduğundan hareketle, kimi düşünürler insan hak-
larının Batılı olmayan toplumlar ve kültürlere ya-
bancı bir kavram olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bu 
farklılık kendisini en fazla bireycilikle bağlantılı 
olarak göstermektedir. İnsan haklarının Batı-dışı 
toplumlara yabancı olduğunu ileri sürenlere göre, 

4  “İnsanlık ailesinin bütün üyelerinin fıtrî onurunun ve eşit ve 
vazgeçilmez haklarının tanınmasının dünyada özgürlük, adalet 
ve barışın temeli olduğunu kabul ederek”
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insan hakları kişileri bireyler olarak tanımlayıp 
birbirinden ayırır ve onlara hem toplumun diğer 
üyelerine hem de doğrudan doğruya topluma karşı 
özgürlükler ve haklar tanırlar. Oysa birçok kültürel 
gelenek dünyayı bu bireyci açıdan görmez. Bazı 
kültürler için özel olarak önemli olan bireysellik 
veya özerklik değil fakat toplum veya gruptur; bu 
nedenle de bu kültürlerde örneğin bireylerin yerle-
şik otoriteyi sorgulama veya ona muhalefet etme 
hakkına sahip olduğu kabul edilmek istenmez 
(Erdoğan 2012: 60).

Birçok kültürel rölativist insan haklarının ev-
renselliği iddiasının Batının hegemonyasının (Batı 
dünyasının insan hakları normlarının üretimi, yoru-
mu ve uygulanmasındaki hegemonik konumunun) 
ürünü olan bir illüzyondan ibaret olduğunu ileri sü-
rer. Hatta, kimilerine göre, insan haklarının evren-
selliği iddiası Batının “kültürel emperyalizmi”nin 
ideolojik bir maskesinden başka bir şey değildir 
(Freeman 2011: 121).

Peki, insan haklarına bu kültürel-rölativist itiraz 
ne ölçüde haklıdır?...

Kanaatimce, bu itiraz en başta kültürler ara-
sında farklılık kadar, insan olmaktan kaynaklanan 
kimi ortak özellikler de bulunduğu gerçeğini gö-
zardı etmektedir. İnsanlar sadece farklı değil, aynı 
zamanda benzerdirler; aksi halde “insanlık” diye 
bir kavramdan söz etmemize imkân olmazdı. Bu 
bakımdan, insan haklarının en azından önemli bir 
kısmı, pekalâ, insanlığın ve medeniliğin bu ortak 
alanına –Nickel’in deyimiyle (2007: 173), “yaygın 
olarak paylaşılan değerler”e- karşılık gelen norm-
lar olarak görülebilirler. Onun için, insan hakları 
düşüncesini belli bir kültürün kendi değerlerini 
başkalarına dayatması yerine, bütün kültürlerin 
mensuplarını “insanlık onuru”nda birleştiren bir 
ortak değer olarak görmek gerekir.

Bu bakımdan, Batı-dışı toplumlar insan hakla-
rını pekalâ Batı toplumlarından farklı şekillerde, 
kendi kültürlerinin değerleriyle temellendirebi-
lirler. James Nickel’in de belirttiği gibi, “[Ç]oğu 
insan için insan hakları üzerindeki mutabakat in-
san hakları felsefesi üstünde veya liberal siyasî 
ideoloji üstünde mutabakat demek değildir. Tıpkı 
farklı ideolojileri olan insanların çok kere farklı 
coşku dereceleriyle olsa da aynı siyasî kurumları 
kabul etmeleri gibi, farklı ideolojilere mensup olan 
insanlar da aynı insan hakları normlarının çoğunu 

bireylerin kültürel tercihlerini koruyup geliştirme-
lerine hizmet ederler. Ayrıca, Peter Jones’un da işa-
ret ettiği gibi, insan hakları farklı toplumlarda fark-
lı şekillerde gerçekleştirilebilir; farklı şartlar aynı 
genel ilkelerin farklı yollardan hayata geçirilmesini 
gerektirebilir (Jones 1994: 214-215). 5 

C- Bireycilik Mi Toplumsallık Mı: 
Grup Hakları

İnsan hakları esas olarak bireyci bir düşüncedir, 
dolayısıyla insan haklarının özneleri sadece birey-
ler olarak insanlardır. Esasen, insan hakları birey-
leri devletlerden ve diğer grup veya topluluklardan 
gelebilecek baskılara karşı koruma arayışından 
doğmuştur. Öte yandan, sadece bireyler seçebilir, 
tercihte bulunabilirler; gruplar, topluluklar, uluslar 
düşünemez, mütalâa edemezler (de Jasay 1991: 
58). Bu bağlamda “[i]nsanların bir devletin veya 
grubun üyeleri olarak değil de sırf insanlar olarak 
sahip oldukları haklar olmadıkları için, grup hak-
ları standart anlamında insan hakları” sayılmazlar 
(Nickel 2007: 165) Bu nedenlerle, grup veya toplu-
lukların da hakları olabilirse de, bunlar “insan hak-
ları” olarak nitelendirilemezler.

İnsan haklarının öznesinin bireyler olması de-
mek, aynı zamanda, onların bu haklara sahip ol-
malarının belli bir topluma veya gruba mensubiyet 
şartına bağlı olmaması demektir. Bu haklar bireyin 
“ahlâkî doğası”ndan kaynaklanan ve doğrudan 
doğruya onun kişiliğine bağlı olan haklardır. İnsan 
haklarının bir kolektiviteye mensubiyetten tama-
men bağımsız olması şu bakımdan da zorunludur 
ki, daha önce işaret ettiğimiz gibi, bu haklar çoğu 
zaman topluma ve onun adına hareket eden siyasi 
otoriteye karşı ileri sürülürler (Erdoğan 2012: 114). 

İnsan haklarının bireyciliğine yöneltilen başlıca 
eleştiri, onun toplumsal var oluşla, insanın toplum-
sal bir canlı olduğu gerçeğiyle bağdaşmadığıdır. 
Buna göre, haklar bireyler için garantiler sağlamak 
suretiyle adeta insanları birbirinden ayıran çitlere 

5  Bu arada, ana teması insan hakları konusundaki evrensellik 
ile farklılık arasındaki gerilim olan 1993 tarihli Viyana 
Deklarasyonu’nun da insan haklarının evrenselliğini, “ulusal 
ve bölgesel özelliklerin ve çeşitli tarihsel, kültürel ve dinî 
arkaplanların önemi”yle kayıtlamış olduğunu belirtmek gerekir 
(Freeman 2011: 53, 121).

kabul edebilirler” (Nickel 2007: 177; aynı yönde 
Erdoğan 2012: 58). 

Bu bağlamda, insan hakları, en temelde, in-
sanî-medenî bir hayatın asgarî şartı olan baskıdan 
korunma ihtiyacına cevap verir.  Baskıdan korun-
ma arayışı evrenseldir, onun için baskıya karşı 
direnme hemen hemen bütün kültürlerin ortak te-
masıdır. Giovanni Sartori’nin başka bir bağlamda 
işaret ettiği gibi, birçok kültürde, zalim ve müstebit 
yönetimlere/yöneticilere karşı koyan kahraman-
larla ilgili efsanelerin varlığı ve bunların kuşaktan 
kuşağa aktarıldıkları bir gerçektir (Sartori 1995). 
İşte insan hakları en temelde bu evrensel gerçeğe 
karşılık gelir. Tam bu noktada ironik olan, kültürel 
rölativizm argümanına en fazla da otoriter rejim-
ler tarafından ve baskıcılığın bir mazereti olarak 
başvurulmasıdır. 

Öte yandan, Freeman’ın dediği gibi, evrensel-
lik tekbiçimlilik (uniformity) demek değildir. Bu 
bakımdan, “[i]nsan haklarının evrenselliği kültürel 
çeşitlilikle sadece bağdaşır değildir, o aynı zaman-
da kültürel özgürlüğü korumak suretiyle çeşitliliği 
de destekler.” (Freeman 2011: 123). Bunun temel 
nedeni, insan haklarının herkese şu veya bu “iyi ha-
yat” anlayışını ve dolayısıyla belli bir hayat tarzı-
nı dayatmamasıdır. Aksine, insan hakları herkesin 
hayatını kendi tercihlerine göre şekillendirmesini 
mümkün kılacak araçları ve güvenceleri sağlar. 
Başka bir anlatımla, insan hakları öğretisi iyi bir 
hayatın ne olduğuna ilişkin birçok farklı görüşün 
varlığını kabul eder ve -Michael Ignatieff’in ifa-
desiyle- bireylere yaşamaları gereken “pozitif” bir 
proje sunmak yerine, insanî bir hayatı imkânsız kı-
lan kısıtlamalar ve adaletsizlikleri gösteren negatif 
bir tutumu benimser (Ignatieff 2001: 336).

Bu arada, insan hakları normlarının yoruma 
açık asgarî standartlar öngörmesi ve çok genel bir 
dili olması da onu yerel farklılıklara uyarlanmayı 
mümkün kılacak şekilde yoruma açık bırakmakta-
dır. İnsan hakları en iyiye ulaşmak yerine korkunç 
olandan kaçınmayı amaçlamaktadır veya Henry 
Shue’nun belirttiği gibi “büyük özlemler ve yüce 
idealler”den çok “kabul edilebilir davranış üstün-
deki düşük sınırlar”ı göstermektedir (Nickel 2007: 
36, 175-176).

Son bir nokta olarak belirtmek gerekir ki, genel 
olarak ifade ve örgütlenme özgürlüğü hakları ya-
nında, özel olarak kültürel insan hakları da esasen 

benzerler. Hak sahiplerinden oluşan bir toplum, 
üyelerinin kendilerini toplumun üyeleri olarak dü-
şünmekten ziyade, kendi bireysel ahlâkî alanlarına 
çekildikleri ve esas olarak özel hayatlar yaşadıkları 
bir oluşuma benzemeye başlayabilir (Jones 1994: 
209). Hatırlanacağı gibi, Charles Taylor da modern 
bireyciliğe benzer bir eleştiri yöneltmişti: insanla-
rın kendi dünyalarına kapanarak kamusal hayattan 
uzaklaşmaları.

Oysa, hakların bu “bireyci” özelliği insanın top-
lumsal bir varlık olduğu gerçeğiyle çelişmez. Peter 
Jones’un da işaret ettiği gibi, hakları bireylere at-
fetmek onları asosyal varlıklar olarak gördüğümüz 
anlamına gelmez. Aksine, haklar insanî etkileşimi, 
toplum içinde bir hayatı mümkün kılarlar. Genel 
olarak haklar toplumsal bir zemin üstünde varlık 
kazanabilirler. Bu arada, “sivil” haklar doğrudan 
doğruya insanların toplum içindeki hayatlarını dü-
zenlemeye yöneliktir. Haklar söyleminin ısrar etti-
ği nokta, bir toplum veya topluluğun kendi üyesi 
olan bireylere nasıl muamele etmesi gerektiğinin 
belli yolları olduğudur. Bunlar bir toplum veya 
topluluk olmaya engel değildirler ve toplumsal 
ilişkileri önlemez fakat düzenler ve kolaylaştırırlar. 
Dolayısıyla, insan haklarını tanımak ve güvence al-
tına almak toplum için de bir “ortak iyi”dir (Jones 
1994: 211).

Ancak, insan haklarının öznesinin bireyler ol-
ması insanın toplumsallığıyla bağdaşmaz değilse 
de, gruplar ve toplulukların veya bizatihi toplumun 
da bireyler gibi insan haklarının öznesi olup ola-
mayacakları halâ belirsizdir. Klasik anlayışa göre, 
insan hakları, yukarıda açıkladığımız gibi, birey 
olarak insanların haklarıdır; kişinin insan olmak 
itibariyle sahip bulunduğu haklardır. Üstelik, Jack 
Donnelly’nin dediği gibi (1995: 154-155), bu hak-
lar “birey olarak kişi”nin öncelikle toplum karşısın-
da ileri sürebileceği iddialar niteliğindedirler. Bu 
nedenle, kolektif varlıkların çeşitli tür ve dereceler-
de hakları olabilirse de, bunların “insan” haklarının 
öznesi olabilecekleri genellikle kabul edilmez.

Grupların insan haklarının öznesi olup-olama-
yacaklarının belirlenmesi konusunda işe yarar bir 
ölçüt, Peter Jones’un aslî grup hakları ile kolektif 
haklar arasında yaptığı kavramsal ayrım olabilir. 
Buna göre, grubun üyelerinin paylaştıkları bir çı-
kara dayanan haklar (“kollektif haklar”) olarak an-
laşılmaları halinde, bazı grup hakları insan hakla-
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rı-benzeri bir statüye sahip olabilirler. Jones’a göre, 
bu gibi haklara “kolektif insan hakkı” denebilir 
(Jones 1999a: 88-89). James Nickel’in kavramlaş-
tırmasındaki “grup güvenliği hakları” da bu kate-
goriye girmektedir; çünkü, “birçok azınlık bireyle-
rinin temel çıkarları gruplarının hayatta kalmasına 
ve güvenliğine sıkı sıkıya bağlıdır.” Soykırıma 
karşı hak grup güvenlik haklarının tipik bir örne-
ğidir. Bu hak yerli grupların güvenlik ve varlığını 
sürdürmedeki çıkarlarını doğrudan doğruya, yerli 
bireylerin kendi gruplarının güvenlik ve hayatları-
nı sürdürmedeki çıkarlarını ise dolaylı olarak ko-
rur. Ancak, Jones’tan farklı olarak, Nickel bir grup 
hakkının insan haklarıyla aynı temelde haklılaştı-
rılmasının onu bir insan hakkına dönüştürmeyeceği 
kanaatindedir (Nickel 2007: 164-165).

Buna karşılık, grubun kendisinin üyelerinden 
bağımsız varlığı olan bir kişilik (corporate) olarak 
anlaşılması -yani grubun kendisine ahlâkî kişilik 
atfedilmesi- halinde ise grup hakları hiçbir şekilde 
“insan hakları” olamaz. Başka bir anlatımla, orga-
nik veya kurumsal anlayışa göre, hakkı tanımlayan 
çıkar, grubu oluşturan üyelerin ayrı ayrı çıkarları-
nın bir toplamı olarak değil de tek bir varlık olarak 
grubun bir çıkarı olarak anlaşılacaktır. Bu şekilde, 
kendisini oluşturan bireylerin paylaştıkları ortak 
çıkarlar yerine, ahlâkî bir kişi olarak kavranan gru-
bun kendisinin “çıkarı”na dayanan hak anlayışı 
insan haklarıyla bağdaşmaz (Jones 1999: 364, 365-
66). Başka bir anlatımla, bireylerin haklarından 
türemeyen aslî grup hakları insan hakları olarak 
nitelendirilemezler.  

Doğal olarak, bu iki farklı “grup hakkı” anlayı-
şının doğurduğu sonuçlar da birbirinden farklıdır: 
Grup haklarının kolektif teorisi grup üyelerinden 
çok grup dışındaki bireyler için potansiyel olarak 
daha tehdit edicidir. Çünkü, bir çıkarı paylaşan 
insanların sayısı büyüdükçe, bu çıkarın bir hakka 
temel oluşturması lehindeki tez daha da güçlen-
mektedir. Buna karşılık kurumsal anlayışta bir grup 
kendi üyelerinden ayrı bir kimlik olarak ortaya çık-
tığı için, bizatihi grup kendi üyelerine karşı veya 
onların üstünde haklara sahip sayılmaktadır (Jones 
1999: 369, 372). 6 
6  Bu arada, Jeremy Waldron’a göre, grubun kendi üyelerine 
karşı haklar olarak anlaşılmaları halinde grup haklarını tanımak 
ahlâkî olarak kabul edilemezse de, grup haklarının, içinde 
azınlık konumunda olduğu genel topluma karşı grubun hakları 
olarak anlaşılmasında bir sorun yoktur (Waldron 1996: 578).
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Giriş
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin (İHEB) 

ilan edilmesinin üzerinden yetmiş yılı aşkın bir 
zaman geçmesine rağmen, insan hakları ihlalle-
rinin dünyanın dört bir tarafında eskiden olduğu 
gibi devam ettiği dikkat çekmektedir. 1 20. yüzyılın 
sonlarında Bosna ve Srebrenitsa’da yaşanan soy-
kırımlar yakın tarihte yaşanan insan hakları ihlali-
nin en bariz örneğidir. Günümüzde ise Akdeniz’de 
alabora olan sığınmacı tekneleri, kıyılara vuran ve 
kaybolan cesetler 2 adeta İHEB’in yetmişinci yı-
lının sorgulanması gerektiğine işaret etmektedir. 
Bununla birlikte küresel anlamda yaşanan insan 
hakları ihlallerini temel bir paradoks olarak nite-
lendirmek gerekmektedir. Çünkü dünya kamuo-
yunda bir taraftan insan hakları söylemleri artar-
ken, diğer taraftan da hak ihlalleri hız kesmeden 
devam etmektedir. Şu halde dünya genelinde insan 
hakları anlayışı ve bu anlayışın hayata geçirilmesi 
hususunda belirgin sorunların yaşandığı yadsına-
maz bir gerçektir.

İnsan hakları sorunlarının/paradoksunun ne-
denlerinin anlaşılması bağlamında felsefenin eleş-
tirel ve analitik özelliği önemli katkılar sağlayacak 
mahiyettedir. Elinizdeki çalışmada yaşanan insan 
hakları sorunları insan hakları ve demokrasi iliş-
kisi bağlamında ele alınmaktadır. Bu çerçevede 
temel olarak demokrasilerin insan haklarının sağ-
lanmasında bozucu bir etki yapıp yapmadığının 
irdelenmesi amaçlamaktadır. Araştırmamız kapsa-
mında öncelikle insan haklarının hayata geçmesi 
bakımından demokrasinin elzem bir anlayış oldu-
ğunu savunan görüşler muhtasar olarak serimlen-
mektedir. İkinci adımda ise insan hakları ile de-
mokrasi arasında vazgeçilmez olduğu düşünülen 
ilişkinin/bağın mahiyeti farklı örnekleme ve ana-
lizlerle tartışmaya açılacaktır. Bu çerçevede insan 
hakları konusu demokratik yönetim anlayışını be-
nimseyen ülkeler bağlamında ele alınmasının ya-
nında, mezkûr ülkelerin başka ülkelerle olan ilişki-

1  Stefan Gosepath, “Universalität der Menschenrechte – 
Ein Erklärungsansatz”, Gelten Menschenrechte universal? 
Begründungen und Infragestellungen, ed. Günter Nooke, Georg 
Lohmann, Gerhard Wahlers, Herder, Freiburg 2008, s. 195.
2  Celal Yeşilçayır, Sığınmacılar Hakkındaki Ön Kabulleri 
Belirleyen Etmenler Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme, 
Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, 32, 2016, s. 122.

leri çerçevesinde de soruşturulacaktır. Son tahlilde 
ise insan haklarının sağlanmasında demokrasinin 
hangi sorunlara yol açabileceğine dair bazı tes-
pitler somutlaştırılarak, sorunların giderilmesine 
yönelik felsefi bağlamda bazı çözüm önerilerine 
ulaşılmaya çalışılacaktır.

Konu ile ilgili mevcut literatür incelendiğinde 
insan hakları ve demokrasi ilişkisi bağlamında te-
mel olarak iki türlü tartışmanın yer aldığı görül-
mektedir. Birinci grupta yer alanlar insan hakla-
rının sağlanması için demokrasinin vazgeçilmez 
olduğunu savunurken, ikinci gruptakiler daha zi-
yade demokrasi ile insan haklarının birbirleri ile 
ilişkilendirilmesinin çok doğru bir anlayış olmadı-
ğı görüşündedirler. İnsan haklarının sağlanmasın-
da demokrasilerin vazgeçilmez olduğunu savunan 
görüşler öteden beri yaygın olarak kabul gören bir 
anlayıştır. Ancak demokrasilerin insan haklarının 
sağlanmasında nasıl bozucu bir etkisinin olabile-
ceği akademik/entelektüel açıdan yeteri kadar ele 
alınmadığı görüldüğünden çalışmamızda ağırlıklı 
olarak demokrasinin insan haklarının sağlanma-
sındaki bozucu etkisi irdelenmektedir. Söz konusu 
düşünceleri tahlil etmeye insan hakları ve demok-
rasi kavramlarının anlamları üzerinde durarak baş-
lamamız yerinde bir tutum olacaktır:

Felsefenin temel özelliklerinden biri de kav-
ramların temellerine inerek özüne uygun bir bi-
çimde ifade etmektir. 3 İnsan hakları ve demokrasi 
kavramlarının özüne uygun olarak aydınlatılması 
her iki anlayış arasında kurulan ilişkinin anlaşıl-
ması bakımından önem arz etmektedir. İnsan hak-
ları her türlü etnik köken, ten rengi, cinsiyet, din ve 
mezhep gibi farklı özelliklerin ötesinde salt insan 
olmaya bağlı haklardır. Öyle ki bütün diğer özel-
likleri öne çıkarılmaksızın, dünyaya insan olarak 
gelmek, insan haklarına sahip olmak için yeterli 
bir nedendir. 4 Buna göre insan hakları, pozitif hu-
kuk yasalarının tanıdığı haklar değildirler, bilakis 
salt insan olmaya bağlı doğal haklardır. Demokrasi 
ise Yunanca bir kavramdır ve demos (halk, çoğun-
luk) ile kratos (güç, iktidar) sözcüklerinin birleşti-

3  İoanna Kuçuradi, İnsan Hakları: Kavramları ve Sorunları, 
Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara 2016, s. 1.
4  Celal Yeşilçayır, İnsan Haklarının Aydınlatılmasında Felsefi 
Bilginin Önemi, Kaygı, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat 
Fakültesi Felsefe Dergisi, 31/2, 2018, s. 247.

İnsan Haklarının Sağlanmasında
Temel Bir Sorunsal Olarak

Demokrasi
Dr. Öğr. Üyesi Celal Yeşilçayır

Bu yazı Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nde
(Cilt: 21, Sayı: 1, 2019) yayınlanmıştır.
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rilmesi suretiyle oluşmuştur. 5 Buna göre demokra-
sinin genel kabul gören anlamı ise halkın yönetimi 
ya da halk yönetimi şeklindedir. Buradaki temel 
ölçüt ise halkın çoğunluğunun belirlediği bir hü-
kümetin ülke yönetiminde yer almasının meşru 
olarak kabul edilmesidir. Araştırmamız çerçeve-
sinde insan hakları kavramı, belirtildiği gibi, salt 
insan olmaya dayalı haklar olarak, demokrasi kav-
ramı ise siyasi bir yönetim biçimi olarak ele alına-
caktır. Demokrasi konusunda ortaya çıkmış sosyal 
demokrasi, liberal demokrasi vb. tanımların/an-
lamların tartışması araştırmamız kapsamında yer 
almamaktadır.

İnsan hakları ve demokrasi kavramlarının asli 
anlamlarına değindikten sonra mezkûr kavramlar/
anlayışlar arasında kurulan ilişkiyi iki farklı bakış 
açısından analiz etmemiz gerekmektedir. İnsan 
hakları ve demokrasi ilişkisi öncelikle araların-
da vazgeçilmez bir bağın olduğunu savunanların 
görüşlerine yer vererek tartışılmaya girişilecektir. 
İnsan hakları hususunda küresel anlamda yaşanan 
sorunlara yer verildikten sonra araştırmamızın da 
temel konusunu oluşturan insan haklarının sağlan-
masında demokrasinin nasıl bir sorun teşkil edebi-
leceği tartışılmaya çalışılacaktır.

1. İnsan Haklarının Sağlanması 
Bakımından Demokrasi

Demokrasinin insan haklarının hayata geçmesi 
bakımından en uygun siyasi rejim olduğuna dair 
yaygın bir kanaat mevcuttur. Siyasi düşünce tarihi 
incelendiğinde insan hakları kavramının gelişimi 
ile modern demokrasilerin gelişimi arasında sıkı 
bir bağın olduğu ileri sürülmektedir. 6 Benzer bi-
çimde insan hakları ile ilgili kaleme alınan birçok 
yazıda insan hakları ile demokrasi arasında sıkı bir 
bağın kurulmaya çalışıldığı dikkat çekmektedir. 
Söz gelimi Robert Alexy, ulusal devletlerde insan 
haklarının sağlanmasına en uygun yönetim şekli-
nin demokrasi olduğunu ileri sürmektedir. 7 Erhan 
Atiker’e göre insan hakları meselesinin aslında bir 
demokratikleşme talebinden kaynaklandığı kuşku 
götürmez bir gerçektir. 8 A. Kadir Çüçen ise insan 

5  A. Kadir Çüçen, İnsan Hakları, Sentez Yay., Ankara, 2013, s. 170.
6  Nevzat Can, Siyaset Felsefesi Problemleri, Elis Yay., Ankara 
2005, s. 285.
7  Robert Alexy, Die Institutionalisierung der Menschenrechte 
im demokratischen Verfassungsstaat, Philosophie der 
Menschenrechte, ed. Stefan Gosepath, Georg Lohmann, 
Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1998, s. 244.
8  Erhan Atiker, İnsan Hakları Üzerine… Bir Yöntem Denemesi, 

len mezkûr rabıtanın çok da sağlıklı olmadığını 
düşünenler de yok değildir. Şu halde demokrasi ile 
yönetilen ülkeler ilk bakışta insan haklarının sağ-
lanması için en uygun mecra olarak görülebilirler. 
Ancak her iki anlayışın temelleri ve insan hayatına 
uygulanışı etraflıca irdelendiğinde aslında iddia 
edildiği gibi sağlıklı bir demokrasi – insan hakları 
ilişkisinin olmadığını ileri süren fikirler de ortaya 
çıkmıştır.

2. İnsan Haklarının Sağlanması 
Bakımından Demokrasi Sorunsalı
Evrensel Bildirge’nin (İHEB) ilanının üze-

rinden yetmiş yıl geçmesine rağmen neredeyse 
her gün dünyanın değişik yerlerinden insan hak-
larının ihlallerine dair haberlere rastlanmaktadır. 
Bunlardan savaş ve çatışmaların yol açtığı kıtlık, 
açlık, katliam ve sığınmacılık durumları başlıca 
hak ihlalleri olarak dikkat çekmektedir. Birçok 
insan hakları ihlallerinin yaşandığı dünyamızda 
demokrasi ile insan hakları arasında nasıl bir ba-
ğın mevcut olduğu irdelendiğinde oldukça düşün-
dürücü durumların yaşandığı dikkat çekmektedir. 
Bu bağlamda insan hakları ile demokrasi ilişkisini 
(a. Demokratik Ülkeler Bağlamında İnsan Hakları, 
b. Demokratik Ülkelerin Diğer Ülkelerle İlişkileri 
Bağlamında İnsan Hakları olmak üzere) iki kate-
goride analiz etmeye çalışalım.

a. Demokratik Ülkeler Bağlamında İnsan 
Hakları

Bir Afrika ülkesinde yapılan seçimlerle ilgi-
li anlatılan bir anekdot, demokrasi adına önemli 
bir fikir vermektedir: “Oy verme kulübelerinde 
demokrasi pupa yelken gidiyordu. Bir adam ka-
rılarını getirmediği için azarlanıyor. - “Gelmek 
istemediler” - “Onları dövmeliydin”. Pek çok 
Dowayo’ya ne konuda oy kullandıklarını sordum. 
Boş gözlerle baktılar bana. Kimlik cüzdanımızı al-
dık, orada duran görevliye verdik, o da mühürledi, 
böylece de oyumuz işaretlendi, diye cevap verdiler. 
Evet, ama niçin oy kullanıyorlardı? […] Hiçbiri 
seçimlerin ne için yapıldığını bilmiyordu”. 14 Bu 
örnek demokratik yönetime geçmiş bir ülkede bir-
den fazla karısı olan ve onları oy kullanmadıkları 
için dövmesi istenen adamdan söz edilmesinin ya-
nında insanların niçin oy kullandıklarına dair bi-
linçten oldukça uzak oldukları da anlaşılmaktadır. 
14  Katarina Tomasevski, Development Aid and Human Rights 
Revisited, Pinter, New York 1993, s. 15. Aktaran: Kuçuradi, s. 187.

haklarının en iyi biçimde demokratik yönetim şek-
line sahip toplumlarda hayata geçtiğini savunmak-
tadır. 9 Aynı zamanda “demokrasi ve insan hakları” 
adı altında okul müfredatlarında bazı dersler yer 
almaktadır. Söz konusu derslerde okutulmak üzere 
birçok ders kitabının kaleme alındığı görülmekte-
dir. 10 Bununla birlikte insan hakları ile demokrasi 
arasında niçin sıkı bir bağın kurulduğuna dair bir 
soru akıllara gelmektedir:

Tarihsel olarak insan hakları anlayışının belge-
lerde yer almasının demokrasi bilincinin gelişme-
si ile başladığı görülmektedir. 11 İnsan hakları ile 
demokrasi arasında kurulan söz konusu sıkı bağın 
oluşmasında demokrasilerin temel olarak bireyle-
rin/yurttaşların iradesine dayalı bir yönetim anla-
yışını meşru sayması önemli bir etkendir. Başka 
bir deyişle günümüz dünyasında insan haklarının 
sağlanmasının yolunun demokrasiden geçtiği anla-
yışı demokratik devletlerin bireylerin ve toplumun 
kanaatlerini dikkate almalarına dayanmaktadır. 12 
Şu halde demokrasi dışındaki birçok rejimde güç-
lüler ve siyasal elitlerin hâkimiyeti söz konusuy-
ken, demokratik yönetimlerde yurttaşların yöne-
timi belirleme hakkı söz konusudur. 13 Dolayısıyla 
monarşiler ve krallıklardaki gibi tek kişinin yöne-
tim anlayışı karşısında demokratik rejimler, ülke-
nin yönetilmesi hususunda halkın tercihini meşru 
olarak gördüklerinden insan hakları ile demokrasi 
arasında sıkı bir bağın kurulmasının olağan hale 
geldiği anlaşılmaktadır.

Görebildiğimiz kadarıyla insan haklarının sağ-
lanması için demokratik yönetimlerin elzem oldu-
ğu anlayışı yaygındır. Yurttaşların düşüncelerini 
ve onların oyları ile belirlenen hükümetleri meşru 
gören demokrasilerin insan haklarının sağlanması 
bakımından öteki rejimlerle kıyaslandığında çok 
daha yetkin/uygun bir sistem olduğu anlaşılmak-
tadır. Bununla birlikte insan hakları ile demokrasi 
arasında kurulan ve vazgeçilmez olduğu düşünü-

Sosyoloji Dergisi, 3/5, 1999, s. 93.
9  Çüçen, s. 53.
10  Ders kitaplarına bazı örnekler: Tüzün, Günsu: Ortaöğretim 
Demokrasi ve İnsan Hakları Ders Kitabı, Ada Matbaacılık, 
Ankara 2018; Üçbaş, Tevfik: Demokrasi ve İnsan Hakları Liseler 
İçin Ders Kitabı, Fil Yayınevi, İstanbul 2010.
11  Gülgün Erdoğan Tosun, Birleştirici Demokrasi Devlet-Sivil 
Toplum  İlişkisinin  Yeniden Yapılandırılması İçin Bir Aracı 
Olabilir mi?, Sivil Toplum ve Demokrasi, ed. Lütfi Sunar, Kaknüs 
Yayınları, İstanbul 2005, s. 43.
12  Orhan Bingöl, 70. Yıldönümünde İnsan Haklarını Yeniden 
Düşünmek, Mavi Atlas, Çağdaş Felsefe Tartışmaları Özel Sayısı, 
Aralık 2018, s. 72.
13  Alain Touraine, Demokrasi Nedir?, çev. Olcay Kunal, Yapı 
Kredi Yayınları, İstanbul 2002, s. 100.

Ancak politik anlamda demokrasinin sağlanması-
na rağmen birçok insan hakları ihlalinin yaşanma-
sı mümkündür. Çünkü demokratik yönetimlerde 
siyasi partiler seçim dönemlerinde yurttaşların 
daha fazla oyuna alabilmek adına insan hakla-
rı ile uyuşmayan çalışmalar ve vaatlerle ortaya 
çıkabilmektedir.

Almanya’da Nazi Partisinin iktidara gelmesi 
bu türden demokratik bir anlayışa verilebilecek 
belirgin bir örnektir. Hitler, seçim dönemlerinde 
salt Almanlığa dayalı ve refah bir ülke vaat ede-
rek, halkın oyunun önemli bir kısmını alarak ik-
tidarı elde etmiştir. Ancak bu dönemlerde, başta 
toplama kampları (KZ) olmak üzere, işlenen insan 
hakları ihlalleri tarihte eşine az rastlanır türdendir. 
Dolayısıyla siyasi rejimin demokratik olarak iş-
lediği birçok ülkede insan hakları ihlallerinin ya-
şanmadığını iddia etmek oldukça zor görünmekte-
dir. 15 Buna göre siyasi bir rejim olarak demokrasi, 
yukarıda üzerinde durulduğu gibi, insan haklarını 
sağlamaya uygun siyasi bir rejim olmakla birlik-
te, söz konusu haklara zarar verici bir özelliği de 
içinde barındırmaktadır. Şu halde bazı ülkelerde 
çoğunluğu memnun edip, onların oylarını almak 
uğruna, azınlıkların hakları görmezden gelinerek, 
insan hakları ihlalleri işlenebilmektedir. Ronald 
Dworkin’e göre sayı olarak çoğunluğu elde etmeyi 
meşru gören demokratik anlayışlar çoğunluğun is-
tedikleri gerçekleştirilmeye çalışılırken, azınlığın 
hakları önemsenmeyecektir/ görmezden geline-
cektir. 16 Buna göre demokratik yönetimlerde esas 
olan insan haklarının sağlanmasından ziyade de-
mokratik anlayışın hayat bulmasıdır. Başka bir ifa-
deyle çoğunluğun belirlediği bir partinin iktidara 
gelmesi ve çoğunluğun aldığı kararların uygulan-
ması demokratik olmakla birlikte insan haklarının 
gerçekleştiği anlamına gelmemektedir.

Bununla birlikte insan hakları ihlallerinin yal-
nızca dünyanın geri kalmış bölgelerinde değil, 
ekonomisini geliştirmiş ve ileri demokratik rejim 
olarak nitelendirilen bölgelerinde de yaşandığı 
dikkat çekmektedir. Söz gelimi Amerika Birleşik 
Devletleri’nin (ABD) elli eyaletinin otuz sekizinde 
verilen idam cezaları bunun en bariz örneklerinden 
biridir. Özellikle Texas, California ve Florida’da 
verilen cezaların çoğu siyah tenli erkeklere yöne-
lik olduğu belirlenmiştir. Bunun yanında ABD’de 
çocuk yaşta olanların ve zihinsel özürlülerin ida-

15  Kuçuradi, s. 186, 187.
16  Ronald Dworkin, Freiheit, Selbstregierung und der Wille des 
Volkes, Philosophie der Menschenrechte, ed. Stefan Gosepath, 
Georg Lohmann, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1998, s. 299.
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mının arttığı dikkat çekmektedir. Dolayısıyla dün-
yanın ileri demokrasisine sahip olduğu düşünülen 
bir ülkede insan haklarının temelini oluşturan 
ilkelerden yaşama hakkının ihlali oldukça çarpı-
cı bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı 
zamanda yetmiş yıl önce İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi’nin ilan edilmesine öncülük eden bir 
ülkede bu derecede insan hakları ihlallerinin ya-
şanması oldukça düşündürücü bir durumdur. 17 Bu 
noktada, “demokrasi ile yönetilen ülkelerde insan 
hakları ihlallerinin yaşanmasının en önemli nede-
ni nedir?” diye bir soru akıllara gelmektedir.

Kanaatimize göre demokratik yönetimlerin ço-
ğulcu katılımcı anlayışı temel bir meşruiyet kay-
nağı olarak görmesinden kaynaklanan insan hakla-
rı ihlalleri ortaya çıkmaktadır. Bu anlayışta devlet 
haklarının insan haklarının üstünde görülmesi ne-
deniyle insan hakları hususunda önemli derecede 
ihtilaller yaşanabilmektedir. Aynı zamanda devlet, 
siyasi düzenin korunması adına insan haklarının 
sınırlandırılmasına yönelik kamuoyu oluşturarak, 
hakları ihlal eden kararlar alabilmektedir. 18 Şu hal-
de demokrasi bir ülkede çoğunluğun karar verdiği 
bir iktidarın yönetimi olarak düşünüldüğünde bi-
reysel haklar ve özgürlükler için bir tehdit unsuru 
haline gelebilmektedir. Çünkü (mutlak) monar-
şi rejimlerinde tek kişide olan iktidar, demokrasi 
ile birlikte toplumun belli bir çoğunluğunun eline 
geçmiş bulunmaktadır. Diğer bir ifadeyle tek ki-
şinin hâkimiyeti belli bir kitle hâkimiyetine (mass 
domination) dönüşmüştür ve bu durumda bireysel 
haklardan ziyade iktidarı belirleyen kitlenin talep-
leri önemsenecektir. Bu durumu halkın hâkimiyeti 
anlamına gelen demokrasi ile insan hakları ara-
sındaki bir paradoks olarak nitelendirmek yerinde 
bir tutum olacaktır. 19 Mustafa Erdoğan’a göre söz 
konusu paradoksun nedeni bütün çekiciliğine rağ-
men demokrasinin içeriğindedir. Çünkü demokra-
si çoğunluğun iradesini hedeflemesine karşın ay-
rılıklar, bölünmeler ve çekişmeler üzerine kurulu 
bir rejimdir. Bu bağlamda etnik, dinsel ve bölgesel 
bölünmeler ise demokrasilerde karşılaşılan en bü-
yük sorunlardır. 20 Dolayısıyla demokratik rejim-

17  Brigitte Hamm, Menschenrechte,  Ein Grundlagenbuch,  
Springer  Verlag,  Opladen  2003, s. 11.
18  Çetin Özek, İnsan Hakları Kavramında Yeni Anlayış ve 
Sınırlamalar, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 
60/1-2, 2002, s. 137.
19  Christoph Menke /Arnd Pollmann, Philosophie der 
Menschenrechte zur Einführung, Junius Verlag, Hamburg 2007, 
s. 172-174.
20  Mustafa Erdoğan, Anayasal Demokrasi, Siyasal Kitabevi, 
Ankara 2004, s. 253.

hakları kavramının özüne uygun bir biçimde ay-
dınlatılamamasından/tanımlanamamasından kay-
naklanan birçok insan hakları ihlalleri yaşandığı 
vakıadır. 23 O halde insan hakları tanımlanırken her 
türlü sosyo-kültürel şartlardan, politik sistemler-
den, cinsiyet ve etnik kökenden bağımsız olarak 
salt insan olmaya bağlı evrensel haklar olduğunu 
gözden kaçırılmaması gerekmektedir. Bununla 
birlikte insan haklarının evrenselliğine karşın, 
demokrasi bir yönetim şekli olarak, uygulandığı 
devlete göre geçerliliğe sahip olan hukuk sistemi 
ile yakından ilişkilidir. Dolayısıyla demokrasiler 
çoğunluğun iradesini meşru görmesinin yanın-
da uygulandığı devletin politik şartlarına göre de 
değişiklik içereceğinden dolayı insan haklarının 
evrenselliği anlayışı ile uyuşmamaktadır. Çünkü 
politik sistemler kendi önceliklerini gerçekleştir-
mek çabası içindedirler ve seçimlerde yurttaşların 
oylarına talip olduklarından halkın çoğunluğunun 
faydasını gözetmeyi amaçlarlar. Demokrasinin 
çerçevesi bunu gerçekleştirmek için uygun bir 
mecradır. Buna göre demokrasi ve insan hakları-
nın birbiriyle sıkı bir ilişki içinde olduğu tezinin 
açmazları giderek belirgin bir hal almaktadır.

Söz konusu uyuşmazlığı bariz bir biçimde göz 
önünde seren diğer bir husus ise demokrasilerin 
evrensel etik ilkelerden ziyade mevcut ülkedeki 
mutabakatı meşru bir zemin olarak görmeleridir. 
Öyle ki mahiyeti gereği demokrasiler meşruiye-
tini konsensüs/uzlaşma üzerinden sağlamaktadır 
ve seçimler de halkın oyları üzerinden bir kon-
sensüs oluşturmak üzere yapılmaktadır. Albrecht 
Wellmer’e göre özü itibarıyla adaletsiz/haksız (un-
gerecht) olan hususlar üzerinde de konsensüs oluş-
turmak da mümkündür. Dolayısıyla demokratik 
olup da, hak ihlali olabilecek birçok durumla kar-
şılaşılabilir. Buna göre demokratik sistemler/mec-
lisler Nazi suçlularının ve vergi kaçıranların bera-
at edeceğine, sığınmacıların sınır dışı edileceğine, 
kürtaj yaptıran kadınların ve protestocuların ceza-
landırılacağına dair kararlar alabilirler. 24 Çünkü 
mevcut yapı içindeki oy çokluğunu ve mutabakatı 
meşru/legal bir ölçüt sayan bir anlayıştan genel 
geçer etik ilkeleri dikkate alması beklenemez. Bu 

der Menschenrechte, ed. Stefan Gosepath, Georg Lohmann, 
Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1998, s. 236.
23  Harun Tepe, Sosyal Haklar ve İnsan Hakları: Sosyal ve Ekonomik 
Haklar Olmadan İnsan Hakları Korunabilir mi?, Uluslararası Sosyal 
Haklar Sempozyumu Bildiriler, ed. Nergiz Mütevellioğlu, Mehmet 
Zanbak, Belediye-İş, Ankara 2009, s. 97-101.
24  Albrecht Wellmer, Menschenrechte und  Demokratie,  
Philosophie  der  Menschenrechte, ed. Stefan Gosepath, Georg 
Lohmann, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1998, s. 272.

lerde halkın çoğunluğunun ülkenin yönetimini be-
lirlemesi ile birlikte insan haklarının sağlandığını 
iddia etmenin oldukça zor olduğu anlaşılmaktadır. 
Söz konusu sorunsalın temel nedeni ise demokra-
silerin çoğunluğun belirlediği hükümetleri meşru 
olarak kabul etmeleri ve buna bağlı olarak toplum-
sal anlamda gruplaşmaların/bölünmelerin ortaya 
çıkmasıdır.

Bununla birlikte demokrasinin mahiyetini oluş-
turan eşitlik anlayışı ile insan haklarını belirleyen 
eşitlik anlayışının birbirinden farklı ögeler olduğu 
anlaşılmaktadır. Çünkü insan haklarında tek tek 
bütün bireylerin eşitliği esas alınırken, demokra-
siler halkın çoğunluğu tarafından belirlenen bir 
eşitliği meşru olarak görmektedirler. Dworkin’e 
göre halkın çoğunluğunu önemseyen demokrasiler 
insan haklarının sağlanmasının değil, belki de sağ-
lanamamasının temel nedenidirler. Çünkü çoğun-
luğun iradesinin gerçekleşmesi insan haklarının 
sağlandığı anlamına gelmemektedir. Bir toplumda 
iradesi ve hakları görmezden gelinen azınlıklar de-
mokratik anlamda çok fazla sorun teşkil etmemek-
le birlikte insan haklarının hayata geçmediğinin 
temel göstergesi olacaktır. 21 Buna göre devletin 
ortaya çıkmasından/oluşmasından bağımsız ola-
rak salt insan olmaya bağlı hakları demokratik bir 
anlayışla özdeşleştirmek oldukça tartışmalı bir du-
rum kazanmaktadır. Diğer bir ifadeyle insan hak-
larının sağlanmasını demokrasinin sağlanmasına 
bağlamak içinde önemli açmazları barındıran bir 
tutum olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla 
demokratik devletlerin halkın çoğunluğunun terci-
hini ülke yönetimi olarak meşru olarak görmele-
rinden kaynaklanan insan hakları ihlalleri yaşandı-
ğı anlaşılmaktadır.

Görebildiğimiz kadarıyla insan hakları ve de-
mokrasi mahiyeti gereği birbirinden iki ayrı unsura 
işaret ettiklerinden, iki anlayışın da kavramsal ola-
rak birbiriyle çok fazla ilişkilendirilmesinden kay-
naklanan sorunlar yaşanmaktadır. Ernst-Wolfgang 
Böckenförde’ye göre demokrasi, devletin iradesi-
nin halk oylamasına bağlı olan yönetim sistemleri 
ile ilgili politik bir düzeni ifade ettiğinden, bu kav-
ramın, insan hakları ile birebir uyuştuğunu iddia 
etmek, her şeyden önce bir kavram kargaşasına 
yol açması kaçınılmazdır. İnsan hakları salt insan 
olmaya bağlı olan ve meşruiyeti insan onuruna da-
yalı haklar iken, demokratik sistemde meşruiyet 
halkın tercihine bağlıdır. 22 Bununla birlikte insan 

21  Dworkin, s. 294-296.
22  Ernst-Wolfgang Böckenförde, Ist Demokratie eine 
notwendige Forderung der Menschenrechte?, Philosophie 

durum aynı zamanda kamuoyunda yaygın olarak 
kullanılan “Demokrasilerde çare tükenmez” sö-
zünün neden yaygınlaştığına dair bir fikir de ver-
mektedir. Çünkü demokratik anlayışlar evrensel 
ilkeleri kendi sistemlerine uydurmak maksatlı, 
yorumlama hakkını meşru olarak görmektedirler.

b. Demokratik Ülkelerin Diğer Ülkelerle 
İlişkileri Bağlamında İnsan Hakları

İnsan haklarının sağlanması bakımından de-
mokrasinin vazgeçilmez bir rejim olduğunu sa-
vunan anlayışların yanında demokrasilerin söz 
konusu hakların sağlanmasında nasıl bozucu etki 
yapabileceğini tartışmaya çalıştık. Bununla birlik-
te insan hakları – demokrasi ilişkisini uluslararası 
boyutuyla anlayabilmek içim demokratik yönetim 
anlayışını benimseyen ülkelerin diğer ülkelerle 
ilişkilerini ele almamız yerinde bir tutum olacaktır. 
Önceki bölümde demokratik bir yönetim anlayı-
şına rağmen ABD’de uygulanan idam cezalarına 
değindik. Bununla birlikte bu ülkede yaşanan in-
san hakları ihlallerini yalnızca bir iç mesele ola-
rak sınırlandırılmaması gerekmektedir. ABD’nin 
dünyanın başka bölgelerine yönelik tutumu da 
birçok insan hakları ihlaline yol açmaktadır. Söz 
konusu sorunsalı bazı örneklemelerle serimleme-
ye çalışalım:

Bu çerçevede öncelikle ABD’nin “demokratik-
leştirme” adı altında Afganistan ve Irak’ı işgal et-
mesinin ve binlerce insanın bu süre zarfında haya-
tını kaybetmesinin insan hakları ile pek uyuşma-
dığını ifade etmemiz gerekmektedir. 25 Hatta ABD, 
2003 yılında Birleşmiş Milletler insani müdahale 
ilkesini de çiğnemiştir. O sıralar ABD Başkanı 
olan George W. Bush, Irak’a yönelik savaş kararı 
alıp almamaları konusunda Birleşmiş Milletler’in 
onayına gerek duymadıklarını, karar verdikle-
ri şeyi gerçekleştireceklerini ifade etmiştir. 26 Söz 
konusu işgallerle birlikte demokratik olmayan ül-
kelere demokrasi getirmeyi amaçladıklarını iddia 
etmektedirler. Ancak belli bir ülkeyi demokratik-
leştirme maksadıyla başvurulan, savaş ve işgaller 
bariz bir biçimde insan hakları ihlallerine yol aç-
maktadır. 27 İşgal ve savaşlar nedeniyle insanların 
hayatını yitirmesi insan haklarının yaşama ilkesi 

25  Anna Geis, Diagnose: Doppelbefund - Ursache ungeklärt? 
Die Kontroverse um den demokratischen Frieden, Politische 
Vierteljahresschrift, 42 (2), 2001, s. 282-298.
26  Gregory H. Fox, Humanitarian Occupation, Cambridge 
University Press, Cambridge 2008, s. 185.
27  Celal Yeşilçayır, Ebedi Barış, Pax Romadana Birleşmiş 
Milletlere,  Tezkire  Yay.,  İstanbul 2017, s. 81.
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bağlamında düşünüldüğünde kabul edilebilir bir 
durum değildir. Bununla birlikte işgal ve savaşla-
rın yol açtığı sığınmacılık sorunsalı küresel anlam-
da ciddi boyutlara ulaşmış durumdadır.

Savaş, tecrit ve tehdit gibi insan hayatını doğ-
rudan etkileyen olumsuz şartlar nedeniyle birçok 
insan doğup büyüdüğü yeri terk etmek zorunda 
kalmaktadır. Bernd Ladwig’e göre sığınma arayışı 
içinde olan insanların büyük riskleri göze alarak 
zorlu yolculuklara çıkmalarının nedeni, yaşadıkla-
rı yerlerdeki hayat şartlarının güçlüğüdür. Ancak 
demokratik yönetimlere sahip batılı ülkeler sa-
vaşlar ve işgaller nedeniyle oldukça zor durum-
da kalmış bu insanlar için vicdanlı davranmaktan 
oldukça uzaktır. 28 Sığınmacılara yönelik Alman 
havalimanlarında sınır polisleri tarafından işken-
ce uygulandığı dikkat çekmektedir. 29 Sözgelimi 
geçen yıl (2018) Almanya’nın sınır dışı ettiği 
Afgan bir sığınmacının intihar etmesi 30 üzerine 
insan haklarının temelini oluşturan yaşama hak-
kı ilkesi demokratik ülkeler özelinde tartışılmaya 
başlanmıştır.

Diğer taraftan demokrasi ile yönetilen ülkeler-
de de gizli diplomasi ve politikaların yürütüldüğü 
ortaya çıkmaktadır. Özellikle Julian Assange ta-
rafından 2006 yılında WikiLeaks belgelerinin ya-
yımlanması ile birlikte ABD’nin küresel anlamda 
tasarladığı birçok gizli plan deşifre edilmeye baş-
lanmıştır. 31 Bununla birlikte Edward Snowden ta-
rafından ABD Ulusal Güvenlik Dairesi’nin (NSA) 
dünya genelinde bazı internet sayfaları ve e-pos-
talar vasıtasıyla birçok kişinin özel bilgilerini elde 
etmesi deşifre edilmiştir. 32 Dünya kamuoyunda 
ileri seviyede bir demokrasi ile yönetildiğine ina-
nılan ABD’nin dünyanın başka ülkelerine yönelik 
yürüttüğü gizli politika 33 açıkçası birçok ülkeyi 

28  Bernd Ladwig, Offene Grenzen Als Gebot Der Gerechtigkeit?, 
Migration Und Ethik, ed.. Andreas Cassee, Anna Goppel, Mentis 
Verlag, Münster 2012, s. 68.
29  Hamm, s. 11.
30  Antje Sirleschtov/Hans Monath/Rainer Woratschka, Seehofer 
bedauert Suizid von abgeschobenem Afghanen, https://www.
tagesspiegel.de/politik/asylpolitik-seehofer- bedauert-suizid-
von-abgeschobenem-afghanen/22789716.html, Erişim Tarihi: 
01.03.2019.
31  Julian Nida-Rümelin, Demokratie will Öffentlichkeit, Die 
Zeit, 16.12.2010: http://www.zeit.de/2010/51/Wikileaks/
komplettansicht, Erişim Tarihi: 01.03.2019.
32  Glenn Greenwald, Saklanacak Yer Yok, çev. Türkan Çolak, 
Profil Yay., İstanbul 2015, s. 331-338.
33  ABD’nin söz konusu açığa çıkarılmış gizli politikalarının 
yanında PKK gibi terör örgütlerine aleni olarak lojistik ve 
silah desteği vermesi başka bir sorunsal olarak karşımıza 
çıkmaktadır.

mak yerine çift taraflı düşünmek küresel anlamda 
yaşanan insan hakları sorunlarının anlaşılması ve 
düzeltilmesi adına önemli bir adım olacaktır. Son 
tahlilde buraya kadar yapmaya çalıştığımız analiz-
ler bağlamında bazı bulgular elde etmeye ve insan 
hakları – demokrasi ilişkisi bağlamında yaşanan 
açmazların giderilmesine yönelik bazı önerilere 
ulaşmaya çalışalım.

Sonuç Yerine
İnsan haklarının sağlanmasında demokrasinin 

vazgeçilmez bir rejim olduğunu ileri sürenler ile 
insan haklarının hayata geçmesinde demokrasinin 
bozucu bir rol oynayabileceğini savunanlar ara-
sında belirgin bir karşıtlık olduğu anlaşılmaktadır. 
Bununla birlikte her iki cenahtaki yazarları buz-
dağının görünen ve görünmeyen kısmını yorum-
layanlar olarak da değerlendirmek mümkündür. 
Öyle ki görünüş itibariyle insan hakları ve demok-
rasi arasında yurttaşların iradesini önemsemek 
bakımından bir ilişki olduğunu yadsınmaz bir ger-
çektir. Diğer taraftan demokrasilerin halkın/yurt-
taşların iradelerini belirgin bir kitle hâkimiyetine 
dönüştürme ve bağlamda söz konusu çoğunluğun 
içinde yer almayanları ihmal etmeleri muhtemel 
bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.

Araştırmamız bağlamında yer vermeye çalıştı-
ğımız analizler demokrasi ile yönetilen ülkelerde 
yaşanan insan hakları sorunlarının neden kaynak-
landığına dair birtakım fikirler sunmaktadır. Buna 
göre insan hakları özü itibariyle herkesin doğuş-
tan getirdiği evrensel haklar iken, demokrasilerin 
çoğunluğun belirlediği bir siyasi iradeyi meşru 
olarak görmelerinin temel bir sorunsal teşkil ettiği 
anlaşılmaktadır. Bu bağlamda temel birey hakları 
olan insan haklarının, demokrasilerin kitle hâkimi-
yeti ve çoğunluğun iradesinin meşruiyeti anlayışı 
ile göz ardı edilmesi durumu ile karşılaşılmakta-
dır. Dolayısıyla insan hakları ile demokrasi ara-
sında yaşanan temel açmazın çoğunluk/kitle ile 
birey arasında ortaya çıkan karşıtlığı olduğunu 
ifade edebiliriz. Buna göre demokrasiler halkın 
çoğunluğunun iradesi ile bir meşruluk kazanırken, 
tek tek bireylerin iradeleri çoğunluk içinde gör-
mezden gelinebilmektedir. Bu noktada “çoğunlu-
ğun iradesi/kitle hâkimiyeti ile meşruiyet kazanan 
demokrasilerde insan hakları özüne uygun olarak 
sağlanabilir mi?” diye bir soru akıllara gelmek-
tedir. Diğer bir ifadeyle, “buzdağının tamamını 
göz önünde tutarak, insan hakları ve demokrasi 
arasındaki mezkûr açmazların giderilmesi müm-

güvenlik bakımından rahatsız/tedirgin etmektedir. 
Söz konusu gizli politikaların nelere yol açabilece-
ği hususunda Kant’ın düşüncelerine kulak vermek 
gerekmektedir. O, özellikle uluslararası diploma-
silerde/politikalarda şeffaflığın olmamasını bir hak 
ihlali olarak nitelendirmektedir. Ona göre insanlar 
ve ülkeler şeffaflık prensibine uyulması etik ve 
hukuki bakımından elzemdir. 34 Aynı zamanda o, 
ülkelerin dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan 
hak ihlalinin (Rechtsverletzung) gizli kalmama-
sı için uluslararası politikada şeffaflık prensibine 
önem vermektedir. 35 Dolayısıyla Kant’ın düşün-
celeri bağlamında küresel anlamda yürütülen gizli 
diplomasiler önemli bir savaş nedenidir. Dünya 
üzerinde savaşların sona ermesi, insan hakları ve 
barışın gelişebilmesi için gizli diplomasilerden 
uzak durulması ve şeffaflık prensibine uyulması 
gerekmektedir.

Görebildiğimiz kadarıyla demokrasiyle yöneti-
len ülkelerin başka ülkelere yönelik tutumlarında 
insan haklarına riayet ettiklerini ileri sürmek ol-
dukça zor görünmektedir. Dolayısıyla demokrasi 
ile yönetilen ülkelerin kendi içlerinde insan hak-
ları ile ilgili sorunlar yaşanabildiği gibi, başka ül-
kelere yönelik insan haklarını ihlal edici tutumlara 
yöneldikleri de yadsınamaz bir gerçek olarak kar-
şımıza çıkmaktadır. Buraya kadar yapmaya çalış-
tığımız analizlere göre ilk bakışta insan haklarının 
sağlanmasında en uygun siyasi rejimin demokrasi 
olduğu görüşü öne çıkmaktadır. Ancak birçok ülke 
demokratik bir siyasi anlayışı benimsemesine rağ-
men insan hakları ile uyuşmayan tutumları meşru 
görebilmektedir. Yapılan analizlere istinaden insan 
hakları ile demokrasi arasında kurulmaya çalışılan 
yaygın anlayışın ciddi anlamda tartışmalı bir hal 
aldığını iddia edebiliriz. Bu durumu, insan hakları 
ile demokrasi arasındaki bir paradoks, açmaz ya 
da çelişki olarak nitelendirmemiz mümkündür. 
Aynı zamanda bu durum Derrida’nın da üzerinde 
durduğu iki değerli karşıtlık mantığı sorunsalını 
akıllara getirmektedir. 36 Buna göre salt insan ol-
maya bağlı insan hakları ile çoğunluğun iradesini 
meşru gören demokrasi arasında ortaya çıkan be-
lirgin bir karşıtlığın görmezden gelinmemesi ge-
rekmektedir. Dolayısıyla insan hakları ve demok-
rasi ilişkisi sorunsalını sadece bir yönüyle ele al-

34  Immanuel Kant, Zum ewigen Frieden, Ein philosophischer  
Entwurf  (1795),  Kants Werke, Akademie Textausgabe VIII, 
Walter de Gruyter, Berlin 1968, s. 381.
35  Kant, 360.
36  Jacques Derrida, Platon’un Eczanesi, Çev. Zeynep Direk, 
Alfa, İstanbul 2016, s. 70.

kün müdür?” diye sormak da mümkündür. Son 
tahlilde insan hakları ve demokrasi arasında ola-
gelen mevcut sorunların/açmazların giderilmesi/
iyileştirilmesi bağlamında bazı öneriler sunmaya 
çalışalım.

Demokrasi ile yönetilen ülkelerde insan hakla-
rının aslına uygun olarak hayata geçirebilmesi için 
öncelikle demokrasinin yorumladığı ve belirlediği 
insan hakları anlayışından vazgeçilmesi gerek-
mektedir. Bunun sağlanabilmesi için de demokrasi 
ile özdeşleşmiş olan çoğunluğun yönetimi anlayı-
şından vazgeçilmesi, toplumdaki bütün bireylerin 
ve farklılıkların (etnik, dini, mezhepsel vb.) eşit 
bir biçimde korunup gözetilmesi gerekmektedir. 
Demokratik rejimlerin söz konusu dönüşümü 
gerçekleştirebilmesi ile birlikte insan haklarının 
sağlanmasında demokrasinin önemli bir rol oy-
nayabileceğini iddia etmek mümkün olacaktır. Bu 
bağlamda demokrasinin meşru gördüğü kadar uy-
gulanan insan hakları düşüncesi yerine insan hak-
larını toplumda yaşayan bütün bireyler için eşit bir 
biçimde hayata geçirmek için demokrasiyi motor 
bir güç olarak belirlemek yerinde olacaktır. Diğer 
bir ifadeyle temel amacın demokrasinin işlevsel-
liği olan bir toplum anlayışı yerine insan hakla-
rını gerçekleştirmek ve hayata geçirmenin temel 
amaç olduğu bir topluma doğru evrilmek önemli 
bir adım olacaktır. Buna göre insan haklarının de-
mokrasi kurumu altında konumlandırılmasından 
ziyade, demokrasinin en üst değer olan insan hak-
ları altında konumlandırılması anlayışının yaygın-
laştırılması gerekmektedir. Söz konusu anlayışın 
gerçekleştirilebilmesi için temel olarak demokra-
siyi asli amaç olan insan haklarının sağlanmasının 
bir aracı/yolu olacak şekilde belirlemek önem arz 
etmektedir.

Söz konusu anlayışın hayata geçirilmesi ile bir-
likte öncelikle siyasi partilerin seçim dönemlerin-
de halkın oyunu alabilmek adına başvurabileceği 
insan hakları ihlallerinin önüne geçilebilecektir. 
Bununla birlikte demokratik yönetimlerin çoğun-
luğu temsil ederek azınlıkları ve farklılıkları gör-
mezden gelmesi ya da çoğunluğun faydası için 
onları baskı altına alması anlayışının önlenebilme-
sinin yolu açılmış olacaktır. Böylelikle sadece çok 
partilik, seçimlerde herkesin oy hakkının olması 
ve çoğunluğu elde edenin yönetimde söz sahibi 
olması gibi tutumlar olarak düşünülen demokrasi 
anlayışı genişleyerek/dönüşerek insan haklarını 
sağlayıcı bir mekanizmaya evrilmiş olacaktır. Şu 
halde insan haklarının sağlanması bakımından en 
fazla oyu alan partinin politik gücü ele geçirdiği ve 
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kendisini iktidara taşıyan kitleyi/grubu memnun 
edici politikalar icra ettiği anlayışından vazgeçil-
mesi elzem görünmektedir.

Siyasi partilerin kendilerini iktidara taşıyan 
kitleye verilen sözleri yerine getirmek ve onları 
memnun ederek sonraki seçimlerde yine onların 
kendilerine oy vermelerini sağlamak için girişe-
cekleri politikalar insan haklarına ters düşebil-
mektedir. Öyle ki insan hakları iktidarı elinde 
bulunduran siyasi gücün karar verme mekanizma-
sına dönüştürülemeyecek derecede insanın temel/
kadim haklarıdır. Şu halde bu haklar belli bir kit-
lenin ya da grubun hakları olmanın ötesinde bire-
yin haklarıdır. Demokrasilerin de o ülkede yaşa-
yan herkesin tek tek insan haklarını sağlayıcı bir 
mekanizmaya dönüşmesi yerinde olacaktır. Ancak 
demokrasinin öncelendiği ve insan haklarının de-
mokrasinin meşruiyetine ve karar verme mekaniz-
masına bırakılması devam ettiği sürece söz konu-
su sorunların yaşanması kaçınılmaz olarak devam 
edecektir. Bunun önüne geçebilmek için öncelikle 
insan hakları demokrasi ilişkilerinde insan hakla-
rının öncelenmesi, demokrasinin; söz konusu hak-
ların prensiplerine göre şekillenmesi gerekmekte-
dir. Böylelikle insan haklarına dayalı demokratik 
yönetimlerin hakları sağlayıcı birer mekanizmaya 
dönüşmesi sağlanmış olacaktır.

İnsan hakları ve demokrasi ilişkisi bakımından 
her iki anlayışın özüne uygun bir tutum benim-
senmemesinden kaynaklanan birtakım sorunların 
yaşandığı anlaşılmaktadır. Küresel anlamda ya-
şanan insan hakları ihlallerinin temel nedenlerin-
den birinin de insan haklarının demokratik karar 
alma uğruna söz ardı edilmesi olduğunu ifade et-
memiz mümkündür. Her iki anlayışın/kavramın 
aralarında daha sağlıklı bir bağın oluşması adına 
insan hakları ve demokrasi eğitimlerinde bazı iyi-
leştirilmelere gidilmesi önemli bir adım olacaktır. 
Bu çerçevede demokrasiyi önceleyen ve insan 
haklarını demokrasinin altında konumlandıran bir 
eğitim anlayışından vazgeçilerek, insan hakları-
nın temel/çatı değer olduğu hususunda eğitimci-
lerin bilinçlenmesi gerekmektedir. Aynı zamanda 
insan haklarını ikinci planda ele alan, sözgelimi 
“Demokrasi ve İnsan Hakları” ya da “Vatandaşlık 
ve İnsan Hakları” gibi, derslerin ve ders kitapla-
rının yeniden gözden geçirilerek, insan haklarını 
aslına uygun olarak çocukların/gençlerin eğitilme-
si gerekmektedir. Şu halde insan hakları insanlığın 
en üst değeri olduğundan farklı kavramlarla iliş-
kilendirmeden salt İnsan Hakları adı altında eği-
timinin icra edilmesi yerinde bir tutum olacaktır. 

Söz konusu pedagojik tutumun gerçekleştirilmesi 
ile birlikte demokrasi ve insan hakları arasında 
kurulan kavram kargaşasının önlenmesinin yolu 
açılmış olacaktır. Bununla birlikte insan haklarının 
sağlanmasında demokratik rejimlerin niçin bozu-
cu bir etki yaptığının aydınlatılması ve söz konusu 
bozucu etkinin önlenmesi adına da önemli bir ka-
zanım sağlayabilecektir.
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Giriş

İnsan haklarını korumaya yönelik uluslararası anlamda resmî 
belgelerin hazırlanmasını ve bu belgelerin uluslararası kamu-
oyuna ilan edilmesini insanlık adına önemli bir gelişme ola-

rak nitelendirmek mümkündür. Bu belgelerin en önemlilerinden biri 
olan ve “Bütün insanlar, özgür, onur ve haklar bakımından eşit do-
ğar” maddesiyle başlayan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (İHEB) 
1948’de ilan edilmiştir. Ancak söz konusu deklarasyonun ilanından 
sonra da küresel anlamda insan hakları ihlalleri önceden olduğu gibi 
devam etmiştir. 1992 – 1995 arası Bosna ve Srebrenitsa’da yaşanan 
soykırımlar yakın tarihte yaşanan insan hakları ihlalinin en bariz 
örneğidir. Bununla birlikte küresel adalet ve barışı sağlamak üzere 
kurulmuş olan Birleşmiş Milletler’in daimi üyelerinin insan hakları 
hususunda çok masum oldukları söylenemez. Bunun en çarpıcı örnek-
lerinden birisi Darfur (Sudan) meselesi sırasında gün yüzüne çıkmış-
tır. Bölgede 2003 yılında başlayan iç savaşta yaşananlar, 2004 yılında 
BM’nin gönderdiği heyet tarafından katliam olarak rapor edilmiştir 
(Gerlach 2010: 61-62). Ancak Rusya ve Çin’in Sudan’a el altından 
silah ve petrol sattıkları ortaya çıkmıştır (Schmeer 2010: 95). Felsefi 
eleştirellik/sorgulayıcılık bağlamında düşünüldüğünde; İHEB’in ila-
nına rağmen hak ihlallerinin devam etmesini tam anlamıyla bir para-
doks olarak nitelendirmek yerinde bir tutum olacaktır.

Öyle ki dünya kamuoyunda bir taraftan insan hakları söylemleri 
artarken, diğer taraftan da insan hakları ihlallerinin devam ettiği göz-
lenmektedir (DW 2008). Bu noktada insan hakları hususunda yaşanan 
mezkûr sorunları neden felsefi bir mesele olarak gördüğümüzü izah 
etmeye çalışalım: Felsefe mahiyeti gereği insana ait olan kadim sorun-
ları temellerine inerek anlama çabası içinde olan bir disiplindir. Dola-
yısıyla insan hakları gibi temel insani bir konuda küresel çapta yaşa-
nan sorunlar karşısında felsefenin/felsefecinin kayıtsız kalması bekle-
nemez. Söz konusu sorunsala istinaden bu makalede insan haklarının 
temellerinin aydınlatılmasında felsefi bilginin öneminin tartışılması 
amaçlamaktadır. İnsan hakları ifadesinden neyi anlamamız gerektiği-
ne ve bu çerçevede bizim neyi tartışmayı amaçladığımıza değinerek 
araştırmamıza girişmemiz yerinde bir tutum olacaktır.

İnsan hakları, siyasal, toplumsal ve hukuki alanlardaki geniş kulla-
nımının yanında, çokça başvurulan, sıklıkla atıf yapılan, insan hayatı 

İnsan Haklarının
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ile doğrudan ilişkili olan bir kavramdır. Söz ko-
nusu haklar genel olarak insanın birey olmaktan 
kaynaklanan haklarına işaret etmektedir. Ancak 
insan hakları kavramı, sözgelimi kalem gibi, tek 
bir nesneye işaret etmez. Tekil/somut bir karşılı-
ğı yoktur. Ayrıca insan haklarının bir üçgenin iç 
açılarını toplamak gibi matematiksel bir problem 
ya da laboratuvar ortamında kanıtlanabilir bilimsel 
bir olgu olmaktan çok farklı bir sorunsal olduğu-
nu da belirtmemiz gerekmektedir. Şu halde insan 
hakları, salt insan olmaktan kaynaklanan haklara 
işaret ettiğinden soyut ve düşünsel bir kavram ola-
rak ele alınmalıdır. Öyle ki insana ait kadim olanı 
kavram ve kavramlar arası ilişkiler çerçevesinde 
anlamaya çalışan felsefenin insan haklarının anla-
şılmasında ileri sürebileceği argümanlar olmalıdır. 
Bununla birlikte insan haklarının doğru bir biçim-
de anlaşılması haklar konusunda yaşanan/yaşa-
nabilecek kavram kargaşası ve bilgi kirliliği gibi 
sorunları önlemek adına da önemli bir adım ola-
caktır. Dolayısıyla insan haklarının temellerinin 
ve muhtevasının bilgisel olarak aydınlatılmasının 
önemli bir gereksinim olduğu anlaşılmaktadır.

Söz konusu bilgisel aydınlanmanın felse-
fi bağlamda ele alınabilmesi için öncelikle insan 
hakları ile felsefe arasındaki ilişkinin anlaşılması 
gerekmektedir. Araştırmamız çerçevesinde önce-
likle insan haklarının bilgisinden ne anlaşılma-
sı gerektiği ele alınacaktır. İkinci adımda insan 
hakları ve felsefi bilgi ilişkisi sorgulanarak, söz 
konusu haklar ile felsefe arasındaki ilişkinin ma-
hiyeti tartışılacaktır. Bu çerçevede insan haklarını 
felsefe açısından irdelemek bakımından felsefenin 
başlıca disiplinlerinden etik, hukuk felsefesi ve 
epistemoloji bağlamında insan hakları sorunsalı 
analiz edilmeye çalışılacaktır. Ayrıca insan hakları 
ihlalleri karşısında felsefenin nasıl bir duruş sergi-
lemesi gerektiği sorgulanacaktır. Son tahlilde ise 
yapılan analizler üzerinden insan hakları bilincinin 
gelişmesi adına felsefi bilgiden nasıl yararlanılabi-
leceği hususunda bazı tespitlere ulaşılması amaç-
lanmaktadır.

Konumuzu tartışmaya geçmeden önce insan 
hakları ifadesini kullanıldığı anlam genişliği için-
den hangi bağlamlarda ele alıp tartışacağımıza kı-
saca değinmek yerinde bir tutum olacaktır. Hakkın 
varlığını hukuk düzenine bağlı ele alan görüşler, 
daha çok pozitif hukuk ya da devletçi pozitivizm 
olarak adlandırılmaktadır. Böyle bir anlayışta dev-
letin koyduğu ve devletin varlığına razı olduğu 
kurallar hukuk olarak kabul edilmektedir (Key-

san haklarının bilgisine ulaşmak ihlalleri önlemek 
için yeterli midir?” sorusunu da analiz etmeye ve 
son tahlilde cevaplandırmaya çalışalım.

Görebildiğimiz kadarıyla insan haklarının doğ-
ru ve tutarlı bir biçimde uygulamaya geçirilememe-
sinin en önemli nedeni bilgisel bir sorundur. İnsan 
hakları ve bilgi ilişkisi bağlamında ciddi anlamda 
eksikliğin/yanlışlığın yanı sıra hangi bilgiye nasıl 
ulaşılacağı hususunda da ciddi açmazların yaşan-
dığı dikkatlerden kaçmamaktadır. Küresel anlamda 
yaşanan insan hakları ihlalleri ve insan haklarını 
korumaya yönelik dünya siyasetinin elinde hâliha-
zırda bir planın olmaması insan hakları konusunda 
yaşanan bilgi sorununun bir göstergesidir. İnsan 
hakları ile ilgili kaynaklarda yer alan yaygın anla-
yışa göre insan hakları bireylerin yalnızca insan ol-
malarından kaynaklanan haklardır ve insan olmak 
bu haklara sahip olmak için yeterlidir. Buna göre 
ırk, din, milliyet, cinsiyet, ekonomik veya sosyal 
statü ayrımı gözetmeksizin, insan onurunun gereği 
olarak bütün kişilerin sahip olduğu vazgeçilmez/
devredilmez hakların tümüne insan hakları denir 
(Tezcan, Erdem, Sancaktar, Önok: 2011 35). Söz 
konusu hakların kavramsal içeriğinin zikredilen 
insan onuru bağlamında aydınlatılması için bilgi-
nin vazgeçilmez bir öneme sahip olduğu aşikârdır. 
Buna göre insan haklarına ilişkin bilincin istenilen 
seviyede olmamasının temel nedeni, insan hakları 
konusundaki bilgi seviyesinin ve bu bilgiyi kazan-
dıracak eğitimin oldukça yetersiz olmasıdır. Do-
layısıyla bireylerde insan hakları bilincinin oluşa-
bilmesi için bilgi ve eğitim yadsınamaz bir öneme 
sahiptir. Buna göre temel birey hakları olan insan 
haklarını kavrayabilmek için öncelikle söz konusu 
hakların temellerinin ve mahiyetinin anlaşılması 
gerekmektedir. İnsan haklarının aydınlatılması hu-
susunda değişik bilgi türlerinden söz etmek müm-
kündür: Örneğin tarihi bilgi ve siyasal bilgi bunlar-
dan ikisidir. Tarihi bilgi, insan hakları belgelerinin 
tarihte ortaya çıkışı ve gelişimi hakkında bilgi sahi-
bi olmak için önem arz etmektedir. Siyasal bilgi ise 
insan haklarının siyaset sahnesinde yer etmesi ve 
siyasi anlamda insan haklarının anlamı konusunda 
başvurulacak kaynaktır. Bununla birlikte “insan 
hakları belgelerinin tarihsel anlamda aydınlatılma-
sı ve siyasi anlamda değerlendirilmesi konunun an-
laşılması bakımından yeterli değil midir?” ve “in-
san hakları bağlamında felsefi bilginin rolü nedir?” 
gibi sorular karşımıza çıkmaktadır.

Kuçuradi’ye göre haklarla ilgili belgelerde 
zaman zaman temel kişi hakları grup haklarıyla 

man 1998: 17). İnsan hakları özünde evrenselliği 
barındıran bir kavram olarak pozitif hukukun öte-
sinde/üstünde haklardır. Buna göre insan hakları 
insanın salt insan olması ile ilgili haklara tekabül 
ettiğinden kaynağını doğal hukukta bulmaktadır. 
Doğal hukuk ise, pozitif hukuktan farklı olarak, 
herhangi bir araca ve özellikle hiçbir normatif ol-
guya başvurulmaksızın insanın kadim haklarına 
işaret etmektedir. Bu yönüyle doğal hukuk, kök-
leri insan doğası ve insan aklına dayanan, pozitif 
hukukun sınırlayıcılığa karşın, içinde evrenselliği 
barındıran haklardır (Keyman 1998: 18). Çünkü 
doğal hukuk, insanlar üzerinde, bütün anlaşmalar 
ve pozitif hukuk sistemlerinden bağımsız olarak, 
salt insani doğalarından dolayı bağlayıcılığı olan 
haklara işaret etmektedirler (Cevizci 2014/b: 132, 
133). Diğer bir ifadeyle doğal hukuku, ülke ana-
yasalarındaki haklarla sınırlı olmayan, bütün in-
sanlar için aynı değeri içeren evrensel hakların 
temsili olarak nitelendirmek mümkündür. Sözge-
limi yaşama hakkı, eşit yurttaşlık hakkı ve eğitim 
alma hakkı bu türden haklardır. Dolayısıyla insan 
hakları belli bir anayasa ya da hukuk maddesine 
sığdırılamayacak derecede insanın kadim hakları-
na işaret etmektedir. Ancak insan haklarının ileri 
sürdüğümüz söz konusu boyutunun ve bu haklarla 
felsefe arasındaki ilişkinin aydınlatılması için te-
orik, kavramsal, bilgisel temelli analizler gerek-
mektedir. Bu çerçevede söz konusu analize insan 
haklarının bilgisinin ne anlama geldiğini tartışarak 
başlamamız yerinde olacaktır.

İnsan Haklarının Bilgisi Nedir?
İnsanlık durumlarına bakıldığında insan hakla-

rı bildirgelerine rağmen küresel anlamda hak ihlal-
lerinin devam ettiği görülmektedir. Öyle ki savaş, 
tecrit ve tehdit gibi insan hayatını doğrudan etkile-
yen olumsuz şartlar nedeniyle birçok insan doğup 
büyüdüğü yeri terk etmek zorunda kalmaktadır. 
Akdeniz’de alabora olan sığınmacı tekneleri ve kı-
yılara vuran cesetler zihnimizde canlılığını sürekli 
korumaktadır (Yeşilçayır 2016: 122). Bugünlerde 
Almanya’nın sınır dışı ettiği Afgan bir sığınma-
cının intihar etmesi (Sirleschtov, Monath, Worat-
schka, 2018) üzerine insan hakları bağlamında 
yaşama hakkı konusu uluslararası kamuoyunda 
tartışılmaktadır. Aslında bu tartışmayı genişleterek 
evrensel bildirgelere rağmen insan hakları ihlal-
lerinin niçin önlenemediğinin irdelenmesi gerek-
mektedir. Şu halde araştırmamız çerçevesinde “in-

karıştırılabilmektedir (Kuçuradi 2016: 196). Dola-
yısıyla bu belgelerde yer alan kavramsal karışık-
lıkların sorgulanıp, giderilmesinde felsefi bilgiye 
ihtiyaç duyulduğu anlaşılmaktadır. Söz konusu ya-
nıltıcı tutumların bertaraf edilmesi hususunda da 
felsefenin eleştirel ve sorgulayıcı özelliğine baş-
vurulması gerekmektedir. Bu araştırma esnasında 
insan haklarının felsefe bağlamında aydınlatılma-
sında başlıca şu hususlar üzerinde durulacaktır: 1) 
Felsefe tarihinde insan hakları düşüncesinin ortaya 
çıkışı 2) Felsefi etik bağlamında, 3) Hukuk felse-
fesi bağlamında, 4) Epistemoloji bağlamının insan 
haklarının ele alınması. 5) Felsefenin eleştirel/sor-
gulayıcı özelliği ile insan haklarını sorgulamaya 
çalışmak. Belirlediğimiz hususları, öncelikle insan 
hakları ve felsefe ilişkisini sorgulayarak, analiz et-
meye çalışalım.

İnsan Hakları ve Felsefi Bilgi İlişkisi
İnsan hakları ve felsefi bilgi ilişkisinin anlaşıl-

masında felsefenin temel karakteristiği bağlamın-
da söz konusu hakların kaynağı ve mahiyetinin 
analiz edilmesi gerekmektedir. Eğer insan hakla-
rını kişinin yalnızca insan olmasından kaynakla-
nan hakları olarak tanımlıyorsak pozitif hukukun 
sınırlı hak anlayışının insan haklarına kaynaklık 
etmesi pek doğru bir tutum olmayacaktır. Bu du-
rumda insan haklarının temellerini insanın salt in-
san olmasından kaynaklanan doğal hukuk anlayışı 
çerçevesinde ele almak gerekmektedir. Yukarda 
insan haklarının doğal hukuk ve pozitif hukukla 
olan ilişkisine değinmeye çalıştık.

Bununla birlikte insan haklarının temelinde 
doğal hukukun yer aldığının ortaya çıkması insan 
haklarının analiz edilmesine ilişkin başka kavram-
lara da işaret etmektedir. Çünkü doğal hukukun 
özüne inildiğinde insanın değeri ve insan onuru ile 
karşılaşılmaktadır. İnsan hakları, yaşamak hakkın-
dan başlamak üzere, insanların doğası gereği sa-
hip olduğu insan onuruna dayanır (Öğütçü 2005: 
569) ve insan haklarını, üzerinde yükseldiği bu 
temellerden bağımsız düşünmek mümkün değil-
dir. Birçok düşünür, insan haklarının temelinde in-
san onurunun olduğu konusunda hemfikirdir. Söz 
gelimi Charles Beitz insan hayatı için son derece 
önemli olan insan haklarının kaynağını oluşturan 
insan onurunun anlaşılmasının söz konusu temel 
hakların aydınlatılması adına önemli bir adım ola-
cağı kanaatindedir (Beitz 2013: 260). Jürgen Ha-
bermas ise insan onuru ifadesinin aydınlatılması 
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konusunda filozofların düşüncelerine dikkat çek-
meye çalışarak, insan onurunun özü itibariyle fel-
sefi bir kavram olduğunu ve ortaya çıkışının Antik 
döneme kadar geri gitmekle birlikte modern an-
lamdaki kavramsal çerçevesini Kant’la birlikte ka-
zandığını iddia etmektedir (Habermas 2010: 344). 
Tarihsel bakımdan insan onuru kavramının insan 
hakları belgelerinde ilk olarak II. Dünya Sava-
şı’ndan sonra yer almaya başladığı görülmektedir. 
Buna göre insan haklarını ve bu kavramın özünü 
oluşturan insan onurunu anlamak için yalnızca in-
san hakları belgelerine başvurmak konuyu olduk-
ça dar bir çerçevede değerlendirmek anlamına ge-
lecektir. Çünkü felsefe tarihi incelendiğinde insan 
onurunun 20. yüzyılda ortaya çıkmış bir kavram 
olmadığı, temellerinin Antik Çağ’da atıldığı orta-
ya çıkmaktadır.

İnsan hakları kavramının düşünsel temelleri-
nin felsefe tarihinde nasıl ele alındığı ile ilgili kısa 
bir yolculuğa çıkabiliriz: Felsefenin özellikle in-
sana yönelmesiyle birlikte insan eylemi ile erdem 
arasında bir ilişki kurulamaya başlanmıştır. İnsan 
felsefesinin önemli filozoflarından olan Sokrates, 
Antik Çağ Atina’sında ahlaki değerlerin yozlaşma-
ya başlaması üzerine ortaya attığı erdem etiği an-
layışı ile günümüzde etiğin kurucusu olarak kabul 
edilmektedir (Cevizci 2014/a: 138). Onun onurlu 
bir hayatın temellerini sorgulayan, en yüksek iyiyi 
ve adaleti amaçlayan bu anlayışı sonraları Platon 
ve Aristoteles tarafından geliştirilmiştir.

Helenistik dönemde yaşayan Stoacılar ise hü-
manist bir bakış açısıyla insanları, dünya toplu-
munun eşit yurttaşları olarak görüyorlardı. Daha 
çok erdem temelli bir eşit insan anlayışı ortaya 
koymaya çalışan Stoacılar bu durumun insanlar 
tarafından idrak edilmesi için felsefelerini icra 
etmeye çalışıyorlardı. Birbirlerine karşı herhan-
gi bir üstünlüğü olmayan insanların birbirlerine 
karşı saygılı ve toleranslı olmalarını öneriyorlar-
dı (Manstetten 2005: 109, Yeşilçayır, 2017: 100, 
101). Stoacılardan yaklaşık 2000 yıl sonra bu dü-
şünceleri tekrar ele alan Kant, onların temelini at-
tığı hümanizm ve evrensellikle ilgili düşüncelere 
kendi döneminin koşulları içinde sistematik bir 
çerçeve çizmeye çalışacaktır. Kant’ın düşünce-
lerinin yanında Grotius ve Locke’un hak/haklar 
kavramı üzerindeki düşünceleri ile Rousseau’nun 
yurttaşların genel iradesinden söz etmesi 1789’da 
ilan edilecek olan İnsan ve Yurttaş Hakları Bil-
dirisi’nde doğal haklar, kutsal ve vazgeçilmez 
haklar olarak maddeleşmiştir (Çotuksöken 2012: 

etik ahlakın teorisi olmak durumundadır (Ceviz-
ci 2014(1): 17, 18). İnsan olmak, etnik köken, 
ten rengi, cinsiyet, din ve mezhep gibi sıfatlardan 
önce gelen ve insanlığın ortak bir paydası olan bir 
özellik olarak evrensel bir temele dayanmaktadır. 
Dolayısıyla insan bütün diğer özellikleri öne çıka-
rılmaksızın, salt insan olarak düşünülmesi gereken 
bir varlıktır. O halde insan haklarının etik temelle-
rini nasıl açıklamamız gerekmektedir?

Amartya Sen’e göre insan hakları yasal ve hu-
kuki düzenlemelere konu olmadan önce birincil 
olarak etik (primarily ethical) bir temele dayan-
maktadır (Sen 2004: 328- 332). Sen’in hak ve 
hukuk ilişkisi bağlamındaki düşüncesi de dikkate 
değerdir. Ona göre hakkın, hukukun çocuğu oldu-
ğunu zikretmek doğru bir yaklaşım değildir, bi-
lakis hakkın, hukukun ebeveyni olduğunu vurgu-
lamamız gerekmektedir (Sen 2004: 327). Bu du-
rumda hakların etik temelleri söz konusu hakların 
yasalaşmasına da ilham kaynağı olabilecek mahi-
yettedir ve bu noktada önemli olan nokta ise hak-
ların etik kökeninden koparılmadan yasalaşmasına 
(hukuk) önem verilmesidir. Sonraki bölümde in-
san hakları ve hukuk ilişkisini tartışmaya devam 
edeceğiz. Bu noktada öncelikle insan haklarının 
üzerinde yükseldiği etik temelinin mahiyetini tah-
lil etmemiz gerekmektedir.

İnsan haklarının etik temelleri bağlamında in-
san onuru ile insan hakları arasındaki vazgeçilmez 
ilişkinin aydınlatılması önem arz etmektedir. Buna 
göre insanın onuru, onun akıl ve vicdan sahibi bir 
varlık olması ile ilgilidir, diğer bir ifadeyle insan 
onuru insanın değerinin farkına varılması ile anla-
şılabilecek bir durumdur. Akıl ve vicdan melekele-
riyle insan diğer canlılar arasında özel yere sahip-
tir. Buna göre insan sadece biyolojik olarak değil 
aynı zamanda moral bir değer olarak var olan bir 
canlıdır. Bizatihi bir değer olan insanın, onuruna 
layık olarak yaşayıp, gelişmesi önemlidir ve hiçbir 
güç tarafından onun değeri/onuru ihlale uğrama-
malıdır (Savcı 2016: 87). Konu ile ilgili literatürde 
insan onurunun kaynağı olarak akıl ve vicdan sa-
hibi olmaya işaret edilmektedir. Salt insan olma-
nın temel bir özelliği olan insan onuru evrensel bir 
değer olarak etik ile sıkı bir ilişki içindedir. Buna 
göre insan onurunun bir değer olarak anlaşılma-
sı, onun onuruna saygı duyulması ve korunması 
etik bir anlayışla mümkündür. Diğer bir ifadeyle 
insan onuru etik bir değere işaret etmektedir ve 
etik değerlere özen göstermek aynı zamanda insan 
onuruna da özen göstermek anlamına gelmekte-

28). Bununla birlikte bu gelenek içinde, Michael 
Sandel’in de üzerinde durduğu gibi, özgürlüğü 
adalet ve ahlakla temellendirmesi ve insan saygıyı 
temele almasından dolayı Kant günümüz evrensel 
insan hakları düşüncesinin habercisidir (Sandel 
2013: 130). Düşünce tarihindeki bu kısa yolculuk-
tan sonra günümüzde modern çerçevesi ve kalıp-
larıyla bilinen insan haklarının ne olduğunun ve 
mahiyetinin aydınlatılması açısından temellerinin 
irdelenmesine geçebiliriz.

Görebildiğimiz kadarıyla insan hakları öncelik-
le felsefenin ana disiplininden biri olan etik çerçe-
vesinde aydınlatılması gereken bir kavram olarak 
belirmektedir. Bununla birlikte insan haklarının 
(düşünsel) temellerinin etik bir sorunsal olduğu-
nun ortaya konulması için epistemolojik sorgu-
lamaların elzem olduğu görülmektedir. Diğer bir 
ifadeyle soyut insan hakları düşüncesinin sözel ve 
davranışsal edimler yoluyla görünürlük kazanması 
için bilginin vazgeçilmez bir önemi söz konusudur 
(Davran 1999: 19). Bu noktada felsefi bilginin in-
san haklarının soyut ve düşünsel boyutunu temel-
lendirmek için önemli bir rol oynayabileceğini 
iddia etmemiz mümkündür. Diğer taraftan insan 
haklarının aydınlatılmasında etik ve epistemoloji 
gibi temel alanların yanında insan hakları ile hukuk 
arasındaki ilişkinin görmezden gelinmesi mümkün 
değildir. Bu bağlamda felsefenin diğer bir disiplini 
olan hukuk felsefesi başvurulması gereken temel 
bir mecra olarak belirmektedir. Ancak insan hak-
larının etik temelleri ile hukuki boyutu arasındaki 
rabıtayı kurgulamanın yine bir epistemolojik so-
runsal olduğunun altını çizmemiz gerekmektedir. 
Bu noktada insan hakları ve felsefi bilgi ilişkisini 
felsefenin temel disiplinleri bağlamında üç aşamalı 
olarak ele alıp analiz etmeye çalışalım.

İnsan Haklarının Etik Temelleri
İnsan hakları bağlamında her bireyin salt top-

lumsal, kültürel ve yerel değerlere değil, aynı za-
manda etik değerlere sahip bir varlık olduğu ko-
nusunda bilgi sahibi olması önem arz etmektedir. 
Çünkü insan hakları ile ilgili bilgi temelde evren-
sel olana işaret etmektedir (Çotuksöken 2012: 35). 
Bu noktada ahlak ve etik arasında farka kısaca 
değinmemiz yerinde olabilir: Ahlak normlar bakı-
mından toplumsal, bölgesel ve lokal olarak fark-
lılık arz edebilirken, etiği evrensel ahlak normları 
olarak açıklamak gerekmektedir. Bunun yanında 
ahlak pratik insan davranışını konu edinirken, 

dir (Kuçuradi 2003: 9). Akıl sahibi olmayı onur-
lu varlık olarak nitelendiren Kant’a göre kişinin 
eylemlerinde kendini ve başkalarını araç olarak 
değil, amaç olarak görmesi onurlu bir davranıştır. 
Buna göre onur sahibi bir varlık olarak insanı araç 
olarak değil, kendi başına bir amaç olarak görmek 
gerekmektedir. Bu tutum bize kimliği ne olursa ol-
sun herkesi öncelikle insan olarak görmemiz adına 
önemli bir fikir sunmaktadır (Kılıç 2015: 98).

İnsanın söz konusu değerinin ve bu değer 
karşılığı olarak onurunun farkına varılabilmesi 
için öncelikle insan olmanın bilincinde olunma-
sı gerekmektedir. Bununla birlikte insan onuru, 
değişik kültürlerdeki farklı insan imgelerinden 
ayrıştırılarak, insanın nesnel değerinin bir karşılı-
ğı olarak anlaşılmalıdır. Buradan hareketle insan 
haklarının insan onurunun pratikte gerektirdikleri 
evrensel normlar olduğunu ifade etmemiz müm-
kündür. Dolayısıyla insan onurunun bilgisi insan 
hakları normlarının oluşumunda belirleyicidir ve 
bu anlamda ele alındığında insan haklarını kültürel 
normlardan ayırarak evrensel etik normlar olarak 
nitelendirmemiz yerinde bir tutum olacaktır (Ku-
çuradi 2016: 70-76). Bununla birlikte her ne kadar 
insan haklarına herkesin insan olmasından kay-
naklanan haklar olduğuna inanıyor ve bunu ifade 
ediyor olsak da, bu hakların ve temelini oluşturan 
etik değerin bilgisini sağlıklı bir biçimde edinmek 
gerekmektedir. Ancak böylelikle farklı kültür ve 
dinlerin insan imgesinden ayrışarak, etik temelli 
evrensel insan haklarının anlaşılması ve bu konu-
daki bilincin yaygınlaşmasını sağlanabilecektir.

Bununla birlikte insan haklarının etik temelle-
ri ve insan onuru ile vazgeçilmez ilişkisi dikkate 
alınmadığında, bu haklar yalnızca bazı belge ya 
da hukuk maddelerinin sınırlı bağlamında değer-
lendirilecektir. Dolayısıyla insan haklarının etik 
temellerinin bilgisi, bu hakların evrensel, devre-
dilemez ve vazgeçilmez karakterinin anlaşılması 
bakımından önem arz etmektedir. Şu halde insan 
olarak devredilmez onur ve hak sahibi olmak do-
ğuştan getirilen bir özellik olmasına rağmen bun-
ların bilgisi doğuştan verili değildir. İnsan hakları-
nın temellerinde etik değerleri ve insan onurunun 
yer aldığının bilinmesi/öğrenilmesi çaba ve süreç 
gerektirmektedir. Etiğin insan haklarının temelini 
teşkil eden evrensel bir değer olduğunun altını çiz-
meye çalıştıktan sonra yukarıda kısaca değinmeye 
çalıştığımız hukuk konusunu tartışmaya geçme-
miz isabetli olacaktır. Bu bağlamda Sen’in hakkın, 
hukukun üstünde (ebeveyni) olması gerektiği sa-
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vından hareketle, insan haklarının yasalaşmasının 
niçin etik temellere dayanması gerektiğini de ana-
liz etmeye çalışalım.

İnsan Hakları ve Hukuk İlişkisi
İnsan haklarının etik temellerini analiz ettikten 

sonra bu hakların göz ardı edilemeyecek olan hu-
kuk alanı ile ilişkisini tartışmaya geçebiliriz. Bu-
nunla birlikte temel hakların etik temellerinden 
bağımsız bir insan hakları – hukuk ilişkisi ortaya 
koymaya çabası şüphesiz eksik bir analiz olacak-
tır. Etik ile hukukun varoluşsal ilişkisi ve insan 
haklarının hukuksal bağlamı hukuk felsefesinin 
konu edindiği temel meseleler arasındadır. Buna 
göre toplumsal yaşam düzeninin normlarını ahlak 
ve hukuk oluştururken, birincisi yazılı olmayan 
normları, ikincisi ise yazılı, yasalaşmış kuralları 
içermektedir. Ancak ahlak ile hukuk arasında, söz-
lü normların yazıya dönüşmesinin ötesinde, daha 
derin bir bağ olduğunu ifade etmemiz gerekmek-
tedir. Buna göre etiğe karşılık gelen ve evrensel 
anlamda insan olma özüne işaret eden doğal hukuk 
teorisi, ahlak –hukuk ilişkisinde hayati bir öneme 
sahiptir. Doğal hukukun pozitif hukukun oluşu-
munda hangi oranda etkili olduğu sorunsalı aslın-
da insan hakları – hukuk ilişkisini anlamamıza ışık 
tutacaktır. Bununla birlikte “doğal hukuk – pozitif 
hukuk ya da etik – hukuk ilişkisi bağlamında insan 
haklarını nasıl açıklamalıyız?” diye bir soru akıl-
lara gelmektedir.

Yukarıda hukuktan doğal hukuk ve pozitif hu-
kuk diye iki ayrı kategoride söz etmeye çalıştık. 
Bu minvalde etik değerleri ihtiva eden doğal hu-
kuk, evrensel anlamda tüm zamanlar için geçer-
li temel hakları ihtiva etmektedir. Pozitif hukuka 
göre insan hakları, belli bir zamanda, belli bir 
yerde yürürlükte olan, hukuk sitemi tarafından ya-
zılı olarak oluşturulmuş haklardır (Öğütçü, 2005: 
578). Felsefi bağlamda pozitif hukukun ideal bi-
çiminin doğal hukuk içinde yer aldığını söyleme-
miz mümkündür. Öğütçü, insan haklarının sadece 
doğal hukuk kaynaklı bir kavram olmaktan çıkıp 
pozitif hukukla bütünleşerek ulusal ve uluslararası 
hukuk belgelerinde somut haklar haline dönüştü-
ğünü iddia etmektedir (Öğütçü, 2005: 579). An-
cak bu iddiaya şöyle bir eleştiri/soru yöneltmek 
mümkündür: Eğer doğal haklar gerçek anlamda 
pozitif haklara dönüşmüş olsaydı, insan hakları 
ihlallerinin tedricen azalması gerekmez miydi? 
Kanaatimize göre yaşanan hak ihlallerinde insan 

üzerinden bir temellendirmeye girişelim: İnsanın 
varlıkla olan bilme ilişkisi dolayımsız bir eylem 
olmaktan ziyade yerel, kültürel ve tarihsel örüntü-
lerle oluşan bir süreçtir. Şu halde bireyin var olanla 
ilgili bilgisi doğrudan olmaktan çok, bilginin edi-
nildiği yere ve zamana göre şekillenmiş bir edim-
dir. Bu sorunsal Francis Bacon’un idoller öğretisi 
bağlamında düşünüldüğünde her bireyin içinde 
yaşadığı toplum kendi mağarası olduğundan haki-
ki bilgiye ulaşmak için mağaradan çıkmak gerek-
mektedir. Konuşma diline de yansıyan toplumsal 
yargılar gerçeği olduğu gibi değil de, kısmen çar-
pıtarak yansıtan bulanık bir aynadan görmemize 
neden olmaktadır (Cevizci 2015: 451). Varlığın 
ve insanın bilgisine yaşadığımız toplumun dar ve 
kısmen çarpıtılmış ufkunda ulaştığımız düşünül-
düğünde insan – varlık ilişkisinin çok sağlıklı bir 
biçimde oluşmadığı ortaya çıkmaktadır. Söz konu-
su süreçte zihnin, dil vasıtasıyla elde edilen mün-
ferit bilgileri genelleştirme eylemi içine girişeceği 
kaçınılmazdır. Dolayısıyla düşüncelerimiz yanlış, 
çarpık ve bulanık yargıların bir sonucu olarak ge-
nelleşmesi, zamanla hayata ve insanlara yönelecek 
olan bakış açımızı belirleyecektir. Diğer bir ifa-
deyle eğer göze takılan gözlük kirli ise varlığı kirli 
olarak görmemiz kaçınılmaz bir hal alacaktır. Bu 
durumda yerellik ve evrensel gerçeklik arasında 
bir çelişki durumu ile karşılaşılmaktadır. Ancak in-
san olarak yerel ve öznel olan değerleri önemseyip 
evrensel değerleri yadsımak ne derecede sağlıklı 
bir tutumdur?

Aslında yerelliği yansıtan gözlüğü çıkarıp ev-
renselin bilgisine ulaşmak istemeyen insanlar için 
fazla büyütülecek bir mesele yoktur. Çünkü onla-
rın zihin konforunu bozmak gibi bir sorunları söz 
konusu değildir. Kant’ın ifadesiyle insanların çoğu 
tembellik ve korkaklık nedeniyle hayatları boyun-
ca kendi rızalarıyla aydınlanamamış olarak yaşar-
lar. Bununla birlikte o, varlığın genel geçer bilgi-
sine ulaşabilmenin parolasından söz eder: “Sapere 
aude! Aklını kendin kullanma cesaretini göster!” 
(Kant 2014: 315). Varlığın gerçek bilgisine ula-
şabilme konusunda bir anahtar niteliği taşıyan bu 
parola aynı zamanda insan haklarını epistemolojik 
olarak temellendirmenin ipuçlarını da sunmakta-
dır. Öyle ki felsefe, yerel/tekil/kültürel olanı ussal 
karakteriyle epistemolojik bağlamda aşarak, ev-
rensel boyutta düşünebilmeyi ve ortak insan kimli-
ğinde buluşmayı sağlayabilecek bir yapıya sahiptir 
(Çotuksöken 2012: 58). Bunun nasıl sağlandığını 
yine Kant üzerinden örnekleyebiliriz: Ona göre 

haklarının ideal biçimi olan doğal hukukun pozitif 
hukuklara yeterince yansımaması önemli bir rol 
oynamaktadır. Dolayısıyla insan haklarının sağ-
lanması bakımından pozitif hukukun doğal huku-
kun etik temellerini örnek alması gerekmektedir.

Buna göre bir devletin insan haklarına dayalı 
olduğunu iddia edebilmek için hukukun oluşu-
munda, doğal hukukun örnek alınması gerekmek-
tedir. Ancak insanın değerine dayalı bir hukuk 
dizgesi insan haklarının tanınması, korunması ve 
geliştirilmesi için uygun bir zemin olacaktır. Hu-
kuk sistemlerinin oluşumunda insanın değeri ve 
onuru temele alınmadığı takdirde insan haklarının 
yasalarla korunması artık tesadüfe kalmış olacak-
tır. Dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın burada te-
mel olan insandır ve onun araç değil, amaç haline 
geldiği bir anlayışın benimsenmesi gerekmektedir. 
Bu anlayış bize aynı zamanda ulusal üstü hukuk 
kavramının kapısını da aralamaktadır. Dolayısıyla 
etik temelli hukuk, etnik ve kültür kaynaklı yasa-
ların ötesinde ulusal üstü bir tutum çerçevesinde 
insana yönelen yasaları ihtiva etmelidir. Bu açıdan 
bakıldığında insan haklarının felsefesini yapmak 
bir bakıma hukukun içeriğinin etik ilkelerden olu-
şup oluşmadığının sorgulanması anlamına gel-
mektedir.

İnsan Haklarının Epistemolojik 
Temellendirilmesi

İnsan hakları her ne kadar insanın doğuştan ge-
tirdiği temel haklar olsalar da, bu hakların aydın-
latılmasında bilginin vazgeçilmez bir öneme sahip 
olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü doğuştan gelen ve 
kendiliğinden sahip olunan haklar, bilinmedikle-
ri sürece yok hükmündedirler. Mesut Gülmez’in 
ifadesiyle insan ancak bildiği ve kullandığı hak-
larıyla vardır (Gülmez 2001: 49). İnsan hakları 
hususunda elzem olduğu anlaşılan bilmek eylemi 
ise epistemolojinin önemine işaret etmektedir. İn-
san haklarının etik temellerinin ve hukuki boyutu-
nun sorgulanıp anlaşılmasında başat rol oynayan 
epistemolojinin kendine özgü karakteristik yapısı 
üzerinden bir insan hakları temellendirilmesine 
yönelmek mümkündür. Söz konusu karakteris-
tik yapının farklı insan hakları temellendirmeleri 
mümkün olmakla birlikte burada üç aşamalı bir 
analiz üzerinden konuyu anlamaya çalışalım:

Birinci aşamada insanın varlıkla olan bilme 
ilişkisinin hangi dolayımda gerçekleştiği sorunsalı 

düşünmek insanın kendi başına yapabileceği bir 
eylemmiş gibi olsa da, sağlıklı düşünmek başka-
larının düşüncelerini de hesaba katmayı gerektirir. 
İnsanın kendi düşüncesini başkalarının düşünce ve 
eleştirileriyle sınaması onu dogmatik ve önyargı-
lı olmaktan kurtarır (Kant 2008: 57). Buna göre 
doğru düşünmek ancak başkalarının bakış açıları 
incelenmeye açık olduğunda mümkün olabilecek-
tir. Kant’a göre geniş bir zihniyetle düşünmek in-
sanın kendi düşüncesini eğitmesini sağlar. Onun 
bu düşünceleri evrensel insan ve adalet anlayışının 
oluşmasında önemli rol oynayacaktır. Evrenselliği 
ve ortak insanlık idealinde buluşmayı kendine şiar 
edinen Kant’ın hayatının son günlerinde söylediği 
şu söz ise onun düşüncelerini karakterize etmek-
tedir: “İnsanlık duygusu beni henüz terk etmedi” 
(Yeşilçayır 2017: XVI). Dolayısıyla epistemolojik 
anlamda bilginin evrensel insana yönelip onu an-
lama çabası içinde olması insan haklarının aydın-
latılması adına önemli bir adım olacaktır. Bununla 
birlikte “insan haklarının evrenselliği konusu salt 
felsefenin icadı/uydurduğu bir teori midir?” diye 
bir soru akıllara gelebilir. İkinci aşamadaki analiz-
de bu soruya cevap bulmaya çalışalım:

Özellikle dikey ilişkilerin ve bu ilişkileri doğu-
ran keyfiliğin yaşandığı yerlerde haklar bireylere 
bağışlanan/ihsan edilen bir şey olarak görülmek-
tedir (Çotuksöken 2012: 40). Ancak hakların özel 
ya da tüzel bir kişilik tarafından bağışlanmadığı 
onların bizatihi insanın yalnızca insan olmasın-
dan dolayı sahip olduğu haklar olduğunun açığa 
çıkarılması/bilinmesi gerekmektedir. Nicolai Hart-
mann’a göre insan, değerleri yaratan aktör değil, 
keşfeden kişidir. Buna göre insanın değeri varo-
luşsal ve evrensel olarak bizatihi mevcuttur (Kı-
lıç 2007: 598). Önemli olan bu değerin anlaşılıp 
uygulanmasıdır ki bu noktada felsefi kavrayışın ve 
epistemolojinin önemi kendisini hissettirmektedir. 
Buna göre insan hakları ifadesi insanın kendiliğin-
de olan değerinin insanlar tarafından keşfedilip 
formüle edilmiş biçimidir. Kuçuradi’nin ifadesine 
göre insan hakları düşünce tarihinde adım adım 
bilincine varılan haklardır (Kuçuradi 2016: 2). 
Dolayısıyla insan hakları Batı kültürünün ya da 
başka bir kültürün ürünü olmayıp, insanlığın or-
tak düşünsel birikiminin bir sonucu olarak ortaya 
çıkmış, insanın yeryüzündeki bizatihi değerinin 
biçimsel bir form kazanmış halidir. Söz konusu 
değeri keşfediş sürecinde felsefi bakış açısının ve 
felsefi bilginin yadsınamaz bir önemi vardır. Şu 
halde insan haklarının etik temelli ve evrensel ni-
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telikli olduğunun anlaşılması felsefi sorgulamanın/
bilginin bir tezahürü olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Bu bağlamda “felsefe insan hakları ile ilgili nasıl 
farkındalık yaratabilir?” diye başka bir soru ile 
karşılaşmak mümkündür.

Üçüncü aşamada felsefe tarihinde etiğin kuru-
cusu olarak bilinen Sokrates üzerinden örnekleme-
ye başvurarak yukarıdaki soruya cevap bulmaya 
çalışalım: Onun diyaloglarında muhataplarına bir-
takım sorular sorarak bilgiyi doğurtmaya çalışma-
sı felsefesinin de temel karakterini oluşturmuştur. 
Platon’un “Menon” adlı diyaloğunda belirgin ola-
rak karşımıza çıkan bilgiyi doğurtma metodu aynı 
zamanda “Sokratik” yöntem olarak da adlandırıl-
maktadır (Platon 2007: 281, 305). Bu yöntemiy-
le o, sorduğu sorularla birine bir şey öğretmekten 
ziyade, onda zaten var olduğuna inandığı bilginin 
ortaya çıkmasına yardımcı olmak ister. Zekice ha-
zırlanmış, mantıksal sorulardan oluşan bu diyalog-
lar ve Sokratik yöntem adı verilen teknik sonraları 
başta felsefe olmak üzere birçok alanda etkili ol-
muştur ve günümüzde eğitimde bir kuram olarak 
kabul edilmektedir. Dolayısıyla felsefenin temel 
karakteristiğini oluşturan diyalog, soru sorma, 
diyalektik, temellendirme, sentez gibi yöntemler 
akıl ve mantık dizgesi içinde bireyde zihnî anlam-
da aydınlanmayı sağlayıcı özelliğe sahiptir. İnsan 
hakları düşünsel ve soyut özelliğinden dolayı fel-
sefenin doğru bilgiyi ortaya çıkarmada başvurdu-
ğu mezkûr yöntemler bu kavramın aydınlatılma-
sına ışık tutacak mahiyettedir. Bununla birlikte 
insan hakları konusunda zihinlerde yer alan muğ-
lak düşüncelerin önüne geçilmesinde felsefi bilgi 
önemli rol oynayabilecektir.

Görebildiğimiz kadarıyla epistemoloji, insan 
haklarının bilgisel anlamda anlaşılmasında birçok 
argüman sağlayıcı özelliğe sahiptir. Buraya kadar 
olan analizler çerçevesinde şöyle bir tez ileri süre-
biliriz: İnsan aklı ve eliyle ortaya çıkan hak ihlal-
lerini önlemek yine insanın aklıyla ve eliyle müm-
kündür. Bu bağlamda felsefenin analiz, sentez, 
sorgulama ve yeniden inşa etme gibi karakteristik 
özellikleri insan hakları ihlallerinin önlenmesine 
yönelik fikirlerin ortaya çıkmasına uygun bir temel 
olmaya oldukça elverişli bir yapıdadır. Dolayısıyla 
insan haklarının etik temellerinin ve hukuki boyu-
tunun açıklanmasında epistemolojinin yadsınama-
yacak bir önemi vardır. Diğer taraftan insan hakla-
rının anlaşılıp, uygulanmasına mani olan hususları 
felsefi bağlamda sorgulamamız yerinde bir tutum 
olacaktır.

korunmasında engel oluşturan tutumları bilinçli 
bir biçimde fark etmeyi sağlayan duyarlılık kazan-
dırabilecek mahiyettedir. Kişilerarası ilişkilerde 
doğal karşılanan alışkanlıklar, kültürel yapılan-
malar (kız çocuklarını okutmayıp erken yaşlarda 
evlendirmek gibi), değer yargılarının etkisiyle 
ortaya çıkan eylem biçimleri (cinsiyetçilik gibi) 
felsefi bakış açısı ve sorgulama ile incelikli bir dü-
şünmenin, çözümlemenin sonucunda hak ihlalle-
rinin nedeni ortaya koyulabilir. Dolayısıyla felsefi 
bilinç, bazı durumları bir sorun olarak görmemizi 
sağlar ve böyle bir görme biçiminin eksik olduğu 
ortamda insan haklarına ilişkin tutarlı bir yakla-
şım oluşturulması mümkün değildir (Çotuksöken 
2012: 53). Bunun yanında insan haklarının etik 
temellerini oluşturan insanın değerinin/onurunun 
bilgisi edinilmediği müddetçe söz konusu haklar 
konusunda bir zihin aydınlığından söz etmek pek 
mümkün görünmemektedir.

Sonuç Yerine
İnsan haklarının aydınlatılmasında felsefi bil-

ginin önemini ele almaya çalıştığımız bu çalışma-
mızın son tahlilinde buraya kadar yaptığımız ana-
lizlerden bazı saptamalar ve bulgular elde etmeye 
çalışalım. Girişte insan hakları konusunda dünya 
genelinde yaşanan paradoksa değindik. Araştırma-
mız minvalinde yaşanan paradoksların temelinde 
bilgi eksikliğinin yattığı anlaşılmaktadır. Kaynağı 
ve içeriği aydınlatılmamış hakların insanlar tara-
fından ne anlama geldiği bilinemeyeceği gibi bu 
hakların nasıl kullanılacağına da karar verileme-
yecektir. Bu durum da kaçınılmaz olarak bir takım 
açmazlarla karşılaşılmasına ve manipülasyonların 
yaşanmasına neden olacaktır. Bu çerçevede felsefi 
etik insan haklarının özü itibariyle aydınlatılması-
nı sağlayacak olan insanın değer ve onurunun bil-
gisinin anlaşılmasına ışık tutmaktadır. Söz konusu 
bilgi ise insan haklarının aslında insan onurunun 
pratikte gerektirdikleri olduğuna işaret etmekte-
dir. Buna göre insan haklarının kültürel normların 
üstünde evrensel etik normlar olarak anlaşılması 
gerekmektedir.

Görebildiğimiz kadarıyla insan haklarının bil-
gisini elde etmek pozitif hukukun dar bağlamın-
dan ziyade etik temelli bir bakış açısını gerektir-
mektedir. Doğal hukukla ilintili olan söz konusu 
etik ilkelerin pozitif hukukun oluşumuna temel 
teşkil etmesi insan haklarının yasalaşması adına 
önem arz etmektedir. Buradan hareketle söz ko-

İnsan Hakları İhlalleri Karşısında 
Felsefe

Eğitim anlayışının insani anlayıştan uzak ol-
ması insan haklarının hayata geçmesini engelle-
yen temel faktörlerden biridir. Sözgelimi eğitimde 
dışlayıcı/ötekileştirici bir anlayışın benimsenmesi 
ülke içindeki farklı din/etnisiteler arasında nefret 
duygusuna ve kindarlığa dönüşebilmektedir. Buna 
göre belli bir etnik kökeni/dini/mezhebi temele 
alarak diğerlerini ötekileştiren bir eğitim anlayı-
şını değiştirmek ve insani olana doğru evrilmek 
gerekmektedir. Yerkürede var olan tüm beşeriye-
tin barış içinde yaşaması, ancak insan merkezli bir 
eğitim anlayışı çerçevesinde sağlanabilir. Böyle 
bir dünya görüşünde dinsel, ulusal ve mahalli de-
ğerler yerine hümanist, evrensel değerler esastır 
(Ceylan 2010: 114). Söz konusu sorunsalı felse-
fenin eleştirel özelliği bağlamında da tahlil etmek 
mümkündür. Bu noktada “din ve etnik kökene da-
yalı aidiyetler insanın asli özelliği midir?” sorusu-
nu irdelemek gerekmektedir.

Görebildiğimiz kadarıyla birçok durumda bi-
reylerin sahip oldukları arızî özellikler olan etnik 
köken, milliyet, din ve mezhep gibi sıfatlar insan 
hayatının asli unsuru olarak kabul edilebilmekte-
dir. Böylelikle bir gruba ait bireyin diğer gruptan 
daha üstün olduğu yargısına varılarak hak ihlalle-
rine neden olunmaktadır. Sözgelimi bir etnisitenin, 
dinin ya da mezhebin insanın asli unsuru sayılması 
bu şekildeki hak ihlallerine yol açmaktadır. Hâl-
buki insanın sabit, değişmez, kalıcı bir özünün ol-
madığı; her insanın değişebilir özellikler, nitelik-
ler toplamından oluştuğu kavrayışından hareketle, 
hiçbir insansal özelliğin, niteliğin bir üstünlük 
nedeni olamayacağı, böylelikle insan haklarının 
grubun değil, salt bireyin hakları olduğu savı or-
taya çıkmaktadır (Çotuksöken 2012: 45). Öyle ki 
insan haklarının özünde insanın yalnızca insan ol-
masından kaynaklı doğal hakları mevcuttur. İnsa-
nın kendisi bizâtihi bir değerdir ve sonradan oluş-
muş hiçbir özellik onun insan olmaktan kaynaklı 
değerine zarar getirmemelidir. Buna göre insanın 
değeri farklı toplum ve kültürlerdeki insan anla-
yışlarının üstünde evrensel bir değer olarak dü-
şünülmelidir. Dolayısıyla felsefi anlamda insanın 
değerini önemseyen bir eğitim anlayışının hayata 
geçirilmesi insan hakları bilincinin oluşturulması 
adına önemli bir adım olacaktır.

Bununla birlikte felsefi düşünce, önyargıların 
etkileme gücüne dikkat çekerek, insan haklarının 

nusu doğal hukukun, pozitif hukukun oluşumuna 
örnek teşkil ettiği oranda insan hakları anlayışı-
nın ortaya çıktığı sonucuna ulaşmak mümkündür. 
Etik ve insan onuru bağlamında düşünüldüğünde 
insan haklarının, bu hakların bilgisine sahip olan 
ya da olmayan herkesin temel hakları olduğu an-
laşılmaktadır. Ancak buraya kadar olan analizler 
bize her bireyin temel haklarının bilgisini edindiği 
oranda insan haklarının farkına varabileceğini ve 
bu haklara salt insan olmaktan dolayı sahip ol-
duğunun bilincinde olabileceğini göstermektedir. 
Çünkü insan ancak varlığının bilgisine sahip oldu-
ğu oranda insan haklarının bilincinde olacak, bu 
hakları hayatında işlevsel hale getirmek ve koru-
mak isteyecektir. Varlığından haberdar olunmayan 
haklar konusunda insanların bilinçli olması bekle-
nemeyeceği gibi, bu haklara sahip çıkması da pek 
mümkün olamayacaktır.

Temel insan haklarının neler olduğu ve içe-
riklerinin nasıl şekillendiği hususunda doğru bir 
bilgiye sahip olmak için felsefenin iki temel alanı 
olan aksiyoloji (değer felsefesi) ve epistemolojinin 
önemi yadsınamaz. Buna göre insan hakları özü 
itibariyle değere dayalı hakları içermektedir ve bu 
değerin açığa çıkarılıp anlaşılmasında felsefi bil-
gi yadsınamaz bir öneme sahiptir. Diğer taraftan 
epistemolojinin kendine özgü temellendirmeleri 
insan haklarının aydınlatılmasına ışık tutmaktadır. 
Buna göre bilginin evrensel insana yönelip onu an-
lamayı amaçlaması, insan haklarının bilgisel ay-
dınlatılması bağlamında önemlidir. Şu halde insan 
haklarının birilerinin türettiği bir fikir olmayıp, in-
sanın kendi özünü keşfedişinin bir bilgisi olduğu-
nun ortaya konması epistemolojik bir sorgulama 
ile anlaşılabilecek bir tutumdur. Bilgiyi doğurtma-
yı hedefleyen Sokratik yöntem öğretmekten ziya-
de var olan bilgiyi açığa çıkarmayı hedefleyerek 
bu türden bir bilginin peşindeydi. Araştırmamızda 
yer verdiğimiz analizler çerçevesinde insan hak-
larının aydınlatılmasına yönelik ilgili şu tespitlere 
ulaşmamız mümkündür:

İnsan hakları pozitif hukukun sınırlı muhteva-
sından önce etik bağlamda anlaşılması ve insan 
onuru temelinde aydınlatılması gereken bir kav-
ramdır. Hukuk ve bunu işlevsel hale getirecek si-
yasetin insan haklarının etik muhtevasının uygula-
nacağı bir alan olarak görülmesi/belirlenmesi ge-
rekmektedir. Felsefe, sorgulayan/eleştiren ve kav-
ramların özüne nüfuz etmeyi hedefleyen karakteri 
nedeniyle, söz konusu süreçte başvurulacak temel 
bir araçtır. Bu bağlamda insan haklarının hukuk ve 
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siyaset gibi alanlardan önce yalnızca insan olmak-
tan kaynaklanan temel haklar olduğunun anlaşıl-
masında felsefenin rolü yadsınmamalıdır. Bununla 
birlikte insan haklarının bilgisine ulaşmada ve bu 
temel haklar konusunda aydınlanmada eğitimin 
yadsınamaz bir önemi olduğu anlaşılmaktadır. An-
cak haklar konusunda eğitim almış bireyler insan 
olarak haklarının bilgisi konusunda bilinçlenebi-
lirler. Diğer taraftan yaşanan insan hakları ihlalle-
rine bakıldığında mevcut insan hakları eğitiminin 
yapı ve muhteva olarak yetersiz olduğunu iddia 
etmemiz mümkündür. Felsefenin eleştirel, sor-
gulayıcı, analitik ve sentezci özelliklerinin insan 
hakları eğitimine kazandırılması bu eğitimin ve-
rimliliğini artırmakla birlikte bu tutum, insan hak-
larının aydınlatılması adına da önemli bir kazanım 
olacaktır. Bununla birlikte okullarda insan hakları 
adı altında dersler vermekten ziyade insan hakları 
bilincini derslerin temel karakteri haline getirmek 
haklar adına daha etkili farkındalık sağlayacaktır. 
Bu bağlamda eğitimi bir meslek kazanma süreci 
olarak düşünmeden önce bir insan olma/insanlaş-
ma süreci olarak düşünmek ve bu anlayışı hayata 
geçirmeye çalışmak gerekmektedir. İnsan hakları 
eğitimi ile bağlantılı olarak okullarda barış eğiti-
mini de uygulamaya geçirmek bu eğitimi destek-
leyici olacaktır. Bütün bunlar icra edilirken kültü-
rel/yerel/etnik değerleri insanın değerinin üstüne 
çıkarmamaya özen göstermek insan haklarının 
temeli gözden kaçırmamak adına önem arz etmek-
tedir. “İnsan haklarının bilgisi bağlamında insan 
haklarının bilgisine ulaşmak ihlalleri önlemek için 
yeterli midir?” diye bir soru yöneltmiştik. Kanaa-
timize göre insan hakları konusunda bilgilenmek, 
ihlallerin önlenmesinde yeterli olmasa da, hakla-
rın anlaşılması adına önemli bir adımdır. Bu adım, 
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insan hakları hususunda bilinçlenme ve duyarlı 
olmak için gerekli zemini hazırlamaktadır. İnsan 
hakları hususunda bilinçlenmenin yolu da şüphe-
siz doğru uygulanacak bir insan hakları eğitimin-
den geçmektedir. Dolayısıyla insan haklarının bir 
yaşam biçime dönüşebilmesi ve korunabilmesi ön-
celikle hakların bilinmesine bağlıdır.

Felsefi bilginin insan haklarının özü itibariyle 
anlaşılmasında sağlayacağı kazanımların yanında 
söz konusu haklar konusundaki bilinçlenme ile 
bu hakların korunması adına da önemli derecede 
bir yol haritası sunacağını iddia etmemiz müm-
kündür. Şu halde insan haklarının etik bağlamda 
anlaşılabilecek temelleri olduğunu söylerken aynı 
zamanda bu hakları korumanın siyasal olmaktan 
önce etik bir sorunsal olduğunu da ifade etmemiz 
gerekmektedir. Öyle ki, insani değerler zaman za-
man vatandaşlık uğruna, etnik benlik uğruna, din 
ve mezhep uğruna görmezden gelinebilmektedir. 
Hatta bu ihlallere demokrasi kisvesinin giydiril-
diği kimi durumlar bile yaşanmaktadır. İnsanlık 
durumlarındaki bu ve buna benzer olumsuzluklara 
bakıldığında insan hakları bağlamında evrenseli 
hedefleyen etik temelli aydınlanmanın elzem ol-
duğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla insan hakları 
konusunda küresel anlamda yaşanan paradoksal 
durum ve diğer insan hakları sorunlarının anlaşıl-
masında ve sorunların temellerinin irdelenmesin-
de felsefi bakış açısının vazgeçilmez bir öneme 
sahip olduğunu anlamaktayız. Bu minvalde insan 
haklarının bilgisel anlamda aydınlatılmasında fel-
sefenin etik, hukuk felsefesi ve epistemoloji gibi 
temel disiplinlerinin başat rol oynayabileceği göz-
den kaçırılmaması gerekmektedir.
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İnsan hakları eğitimi sorunu, son on – on beş 
yılda özel bir önem kazanmıştır. Ama hâlâ 
deneme dönemindeyiz. 

İnsan hakları eğitimiyle ilgili yapılanlar ve ya-
pılması gerekenler konusundaki raporları okurken 
karşılaştığımız çeşitli yaklaşımlarda ve insan hak-
ları öğretiminde, başka birçok eksikliğin yanı sıra 
özellikle iki noktanın –kanımca iki çok önemli 
noktanın– genellikle eksik olduğunu görüyorum: 
Bunlardan biri bu eğitimin amacıyla, diğeriyse 
yöntem(ler)iyle ilgilidir. Burada bu iki nokta üze-
rinde durmak istiyorum.

Viyana Kongresi tutanaklarında insan hakları 
eğitiminin amacı, bir “bilinç uyandırmak”, yani 
“dünyanın her yerinde yaşanan insan hakları ihlâl-
lerine son vermek için eylemde bulunma gereklili-
ği bilincini arttırmak” şeklinde dile getiriliyor. Bu 
amaç, eğitilenlerde “insan hakları ihlâl edilenlerle 
dayanışma ihtiyacına ilişkin bilinci uyandırmak” 
şeklinde de dile getiriliyor. Konumuzun “insan 
hakları ve dayanışma eğitimi” biçiminde dile ge-
tirilişi, sanırım, bu anlayışı yansıtıyor.

Eğitilenlerde böyle bir bilinç uyandırmak –ki 
ben buna “isteme” oluşturmak demeyi yeğlerim– 
yani daha önce gerçekleştirilmiş ihlâllere karşı 
“bir şeyler” yapma istemesini uyandırmak, kuşku-
suz çok önemlidir. Ama sanırım bu, en son amacı 
dünyada insan haklarının gitgide daha çok korun-
ması olan bir eğitim için yeterli değildir. Çünkü 
böyle bir eğitim, daha aslî bir istemeyi; insan hak-
ları ihlâl edilmeden önce, insan hakları ihlâl edi-
lemeyecek tarzda eylemde bulunmayı istemesini 
oluşturmayı amaçlamıyor. Başka bir deyişle bu 
eğitim, eğitilende, ihlâllerin sonuçlarını giderici 
tarzda eylemde bulunma istemesini oluşturmayı 
amaç ediniyor, ama eğitilenin kendisinde, belir-
li tek tek durumlarda eylem ilkeleri olarak insan 
haklarının dile getirdiği taleplerce belirlenecek 
şekilde eylemde bulunma istemesini oluşturmayı 
amaç edinmiyor. Oysa ancak böyle bir isteme, ki-
şinin belirli tek tek durumlarda kendisinin doğru-

dan ya da dolaylı olarak bu tür ihlâllerin nedeni ol-
mamasını, ya da bu hakların gerçekleştirilmesine 
katkıda bulunabilmesini sağlayabilir.

Böyle bir istemeyi kazanabilmek, belirli bir bi-
linci gerektiriyor: İnsan olma bilincini ya da “insan 
onuru” denen şeyi paylaşma bilincini. Bu bilinç, 
eğitilenlerin bazılarında, onlara; a) belirli insansal 
olanakların (örneğin Edison’un elektriğin kulla-
nımlarını keşfetmesini, Albert Camus’nün Veba’yı 
yazmasını, Albert Schweitzer’in Afrika’ya gitme-
sini ve bilinen ya da bilinmeyen daha binlerce in-
sanın başardıklarını başarmalarını, nimetlerinden 
hepimizin, bu arada eğitilenlerin de yararlandığı 
başarıları ortaya koymalarını sağlamış olan insan-
sal olanakların) değerinin bilgisinin sunulmasıyla 
–görsel malzeme de kullanılarak sunulmasıyla– ve 
b) insan haklarının bilgisinin verilmesiyle uyandı-
rılabilir. Çünkü insan hakları bilgisi, araştırmaların 
gösterdiği gibi, genel olarak bu tür insansal ola-
nakların gerçekleşmesini olanaklı kılan –ama yal-
nızca olanaklı kılan– koşulların bilgisinden başka 
bir şey değildir.

İşte eğitilenlerde insan kimliklerinin –yani kül-
türel, ulusal ya da başka bir grupsal kimliklerinin 
değil, insan kimliklerinin– bilinci ve insan hakla-
rının bilgisi, onlarda insan haklarını koruyacak ve 
bu arada insan hakları ihlâllerini giderecek biçim-
de eylemde bulunma istemesini geliştirmeye daha 
elverişli görünüyor.

* * *
Bununla birlikte, insan haklarını korumayı is-

temek, aynı zamanda tek tek durumlarda bu şekil-
de eylemde bulunabilmeyi kendi başına olanaklı 
kılmıyor.

Bir kişinin bir durumda insan haklarını koru-
yacak biçimde eylemde bulunabilmesi, o durumu 
doğru değerlendirebilmesini gerektiriyor. İnsan 
hakları eğitiminde izlenen ya da izlenmesi öngö-
rülen yollar –ilgili belgelerde görebildiğimiz ka-
darıyla– bu noktayı hesaba katmıyor.

Her eylemin ilk oluşturucusu olarak değerlen-

İnsan Hakları Eğitimi ve 
Dayanışma için Eğitim:

Eğiticilerin Eğitimi

Prof Dr. İoanna Kuçuradi

Bu başlık, 5 – 7 Aralık 1988 tarihlerinde UNESCO’da düzenlenen insan hakları eği-
timine ilişkin toplantının alt konularından biriydi. İnsan hakları eğitimi konusunda-

ki bu düşüncelerimi orada sunmuştum. 
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dirme –bir eylemin, durumun, olayın vb. doğru 
değerlendirilmesi– oldukça karmaşık bir felsefe 
sorunudur. Burada, bu sorun üzerinde durmaya-
cağım. 1 Yalnızca iki noktayı belirtmekle yetine-
ceğim: a) Doğru değerlendirme, yaygın değer 
yargıları aracılığıyla değerlendirmekten (benim 
“değer biçme” dediğimden 2) ve değerlendiren kişi 
ile değerlendirilen arasındaki özel bir ilişkiye göre 
değerlendirmekten (benim “değer atfetme” dedi-
ğimden 3) ayırt edilmesi gereken bir değerlendirme 
tarzıdır; b) değerleri ya da insan haklarını koruma-
yı istiyorsak, doğru değerlendirme, belirli tek tek 
durumlarda gerçekleştirdiğimiz eylemlerin onsuz 
olunamayacak bir koşuludur.

Bundan dolayı, eğiticilerin eğitiminde doğru 
değerlendirme etkinliğinin felsefî bilgisinin ve-
rilmesi ve bu konuda alıştırmaların yaptırılması 
gereklidir; çünkü başkalarını bu konuda da –yani 
insan haklarını koruma istemesine sahipseler, be-
lirli bir durumda ne yapmaları gerektiğini nasıl 
bulabilecekleri konusunda– eğitecek olan yine bu 
eğiticilerdir.

İnsan hakları eğitimi –doğrudan ya da dolaylı 
olarak– bütün öğretim düzeylerinde yapılmalıdır. 
Eğiticilerin eğitimi programları, eğitim yapacakla-
rı düzeye göre, yani her düzeye konan amaçlara 
göre geliştirilmelidir.

İlkokul düzeyinde, öğrencide insan kimli-
ği bilincinin uyandırılması yeterli görünüyor. 
Örneklerini bu amaç için günlük yaşamdan, özel-
likle de edebiyattan ve mitolojiden seçen özel bir 
etik programı, bu düzeyde insan hakları eğitimi 
için yeterli bir çerçevedir. Dolayısıyla bu düzey-
deki eğiticilerin eğitimi, sözü edilen amaca yönel-
meli; bir dizi felsefî etik dersleri, bu eğiticilerin 
eğitiminin temeli olmalıdır.

İnsan kimliğinin bilincine orta öğretimde özel 
bir önem verilmeli ve bu bilinç bilgiye dönüştü-
rülmelidir. Eğitilenlere a) insan onurunun bilgisini 
(insan onurunun oluşturucularını, yani tarih bo-
yunca insan başarılarını ve bu arada etik başarıları 
gösteren örnekler aracılığıyla) sunmayı; b) temel 

1  Bunun için bak.: Ioanna Kuçuradi, “From Revolt to 
Philosophy” (Philosophers on Their Own Work 11, Bern – 
Frankfurt am Main, New York 1984, s. 109 – 114) ve Etik 
(Ankara 1988, s. 26 - 19 ve 82 - 93).
2  Bak.: Ibid. 
3  Ibid.

(insan) haklarının bilgisini ve bu hakların kişinin 
yaşamı, toplumların gelişimi, insanlığın bugünü 
ve geleceği için öneminin bilgisini sağlamayı ve c) 
öğrencileri eylemleri, olayları ve durumları doğru 
değerlendirmede eğitmeyi amaçlayan bir dizi ders, 
bu amaç için uygun olur. 4

Eğitimin bu iki düzeyi için yapılması gereken 
tek farklılaştırma, kullanılacak malzemenin, yani 
bu eğitimde kullanılacak örneklerin seçimiyle ilgi-
lidir. Eğitilen öğrencilerin düzeylerine uyarlamak 
koşuluyla, kullanılan yöntem bile aynı yöntem –
Sokratik yöntem– olabilir. Bunun için insan hak-
ları eğiticileri, Sokratik yöntemi kullanmada özel-
likle eğitilmelidir.

* * *
Üniversitede lisans eğitimi ve meslekî eğitim, 

ders programlarında farklılaştırma gerektiren tek 
eğitim düzeyi olarak görünüyor. Lisans sonra-
sı eğitim düzeyinde bile insan hakları eğitiminin 
çerçevesinde bir farklılaştırmanın –yani araştır-
macıların ve gelecekteki üniversite öğreticilerinin 
eğitiminde bir farklılaştırmanın– gerekli olduğunu 
düşünmüyorum.

Yaygın “kültürler kültüne” rağmen bugün in-
sanlık, ortak eylem normları arayışı içindedir –in-
sanlık için “global bir etik” arayışı içinde. 5 Benim 
görebildiğim kadarıyla insan hakları, bu tür norm-
lardır; ama insan hakları kavramları, böyle bir kul-
lanım için yeterince açıklığa kavuşturulmamıştır 
daha. İnsan haklarının etkili bir eğitimi ve aynı şe-
kilde insan haklarının başka uygulamaları –örne-
ğin hukuk oluşturma– böyle bir kavramsal açıklık 
gerektiriyor. Bu nedenle insan hakları araştırmala-
rı teşvik edilmeli. Bu da, aynı zamanda lisansüstü 
düzeyde insan hakları eğitiminin geliştirilmesi ge-
rekir demektir.

4  Orta öğretim için bir müfredat programı çerçevesini, 
UNESCO Finlandiya Millî Komisyonu tarafından 1986’da 
düzenlenen “Uluslararası Eğitim” konulu bir Ortak Etüt 
için hazırladığım raporda geliştirmiştim. Bunun, eğiticilerin 
eğitimi için gerektirdiklerine de aynı yerde değinmiştim. 
Bak.: International Education in Twelve Countries, 
European Joint Studies in Education No. 9, Finnish National 
Commission for UNESCO, 1986, s.349-376.
5  Bak.: Ioanna Kuçuradi, “Cultural’ Morals and ‘Global 
Morality’ in the Light of Ethics”, Proceedings of the World 
Academic Conference of the Seoul Olympiad 88, The World 
Community in Post-Industrial Society 4, Seoul 1988, s. 176-
185.

En son amacın dünyada insan haklarının ko-
runmasını yaygınlaştırmak olduğu amaçlar zinci-
rinde, insan hakları konusunda açık kavramsal bil-
gi ve bu hakların etik ve hukuksal gereklerinin bil-
gisini sağlayacak felsefî araştırmalar, ardından da 
(felsefî araştırmalara dayalı olarak yapılan) hukuk 
araştırmaları, bugün insan hakları alanında eğitici-
lerin eğitimi için önkoşullar olarak görünüyor.

Bu, farklı disiplinlerden araştırmacıları ve çeşit-
li eğitim düzeylerindeki öğrencileri eğitecek olan 
eğiticilerin eğiticilerini (les formateurs des forma-
teurs) eğitmek amacıyla üniversitelerde lisansüs-
tü programlara ihtiyaç olduğunu göstermektedir. 
Bunlar, disiplinlerarası programlar olmalı, ama bu 
programlarda da insan haklarının felsefî eğitimine 
özel bir yer verilmeli, bu felsefî eğitim merkeze 
konmalıdır.

Kavramları açıklığa kavuşturabilecek, insan 
hakları ölçütleri geliştirebilecek ve bunları temel-
lendirebilecek araştırmacılara, yani insan hakları 
türünden bilgi nesnelerini ele almak için gerekli 
epistemolojik araçlara sahip olan araştırmacılara 
gereksinim vardır. Tek tek durumları doğru 6 de-
ğerlendirebilecek ve bu değerlendirmelerine da-
yanarak insan haklarının mevcut koşullarda gerek-
tirdiklerini bulup temellendirebilecek araştırmacı-
lara gereksinim vardır. İnsan hakları eğiticilerini 
eğitenler, örneğin temel hak olduğu iddia edilen 
bir hakkın temel bir hak olup olmadığını göste-
rebilmelidir; kodifiye edilebilecek yeni haklar tü-
retebilecek durumda olmalıdır; tek tek ülkelerde 
önerilen yasaları değerlendirebilmeli ve bunların 
insan hakları için yaratabileceği doğrudan ya da 
dolaylı etkileri görebilmelidir. Bu eğiticiler, aynı 
zamanda yaşamın çeşitli alanlarındaki olayları ve 
durumları değerlendirebilecek durumda olmalı; 
çünkü farklı alan ve mesleklerdeki öğrencileri eği-
tecek olan eğiticileri bunlar eğiteceklerdir.

İnsan haklarıyla ilgili olmayan bir meslek yoksa 
da, bazı meslekler, insan haklarının korunmasıyla 
doğrudan ilgilidir. Yalnız kamu görevlileri, yöne-
ticiler, yargıçlar, savcılar, siyasetçiler, polisler, as-
kerler değil, aynı zamanda doğa bilimciler de (bi-
yologlar, biyofizikçiler vb.) insan haklarının dile 
getirdiği istemleri hesaba katmada ve bunun nasıl 

6  Bir durumu doğru değerlendirme sorunuyla ilgili olarak 
bakınız: Dünya Problemleri Karşısında Felsefe Seminerinde 
yaptığım “Açış Konuşması”, Ankara 1988, s. 7-13.

yapılabileceği konusunda eğitim görmelidirler.
Böylece, özellikle üniversitede eğiticilerin eği-

timinden (özellikle de şu anda) beklenen, öğrenci-
lerin, özel programlar (mesleklere göre özel, aynı 
zamanda da ülkenin ve eğitim görenlerin koşulla-
rına göre “özel” programlar) geliştirme konusunda 
eğitilmesidir.

Farklı düzey ve mesleklerde insan hakları prog-
ramlarının başlatılması, şu anda oldukça güç görü-
nüyor. UNESCO bu konuda, özellikle bakanlıkla-
rı, Üniversite Senatolarını ve başka sorumluları bu 
tür ders programlarının başlatılması gerektiğine 
ikna etme konusunda yardımcı olabilir.

Başlarda göğüslemek zorunda olduğumuz bir 
güçlük de şudur: İnsan olma bilincini, üniversite 
öğrencilerinde ve meslek eğitimi gören öğrenciler-
de, yani kişilikleri artık şekillenmiş bulunan kişi-
lerde de geliştirmek zorunda olmamız. Eğiticilerin 
eğitiminde dikkat edilmesi gereken konulardan 
biri de budur. Bu da, her defasında uygun dili bu-
labilmemizi gerektirir. 7 

Son olarak şunu da belirteyim: İnsan hakları 
eğiticilerinin eğitimi, temelde felsefî eğitimin özel 
bir uygulaması olarak görünüyor. Değer sorunları-
na ilişkin eğitim ya da felsefî bilgiye dayanan etik 
eğitimi. Eğiticilerin insan hakları eğitimi, bu eğiti-
cilerin gözlerini keskinleştirme eğitiminden başka 
bir şey değildir; öyle ki, her belirli durumda insan 
onurunun nerede tehlikede olduğunu yakalayabil-
sinler. Çünkü insan hakları eğiticisinin başkaları-
nı eğiteceği en önemli konu, tam da budur. Bizim 
kişi olarak insan onurumuz da, her eylemimizde 
söz konusudur.

7  Birkaç yıl önce, yüksek düzeyde bir polis görevlisini, 
polislere insan hakları eğitimi verilmesi gerektiği konusunda 
ikna etmeye çalışıyordum. Beni sessizce dinliyor, zaman 
zaman da, bana karşı iyi duygular beslediği için, dostça 
gülümsüyordu; bu da, kendisinin de tanık olduğu şu durumdan 
söz ettiğim güne kadar devam etti. Ankara’da havanın çok 
kirli ve karlı olduğu bir akşam, bir araç bulabilmek için, pek 
çok kişi gibi ben de soluk almanın çok zor olduğu bir yerde 
yarım saatten fazla bekledim. Aynı yerde bir trafik polisi, 
maske takmaksızın sekiz saat durmak zorundaydı. Bu olayı 
aktarıp, “Temel haklar polislerin de haklarıdır; o polise bir 
maske vermek, insan haklarının bir gereğidir,” deyince, ilk 
kez “Haklısınız,” dedi bana. Polislere insan hakları eğitimi 
verilmesi gerektiği konusunda ikna oldu mu, bilemiyorum; 
ama en azından ikna yolu açılmıştı.
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İnsan haklarının gerek genel kabul görme-
sinde, gerekse uygulamada yaygınlık ka-
zanmasında karşılaşılan iki temel sorun ay-

rıştırılabilir. Bu iki sorun, aslında birbiriyle bağlan-
tılıdır. Birincisi, insan haklarının giderek daha çok 
tartışılagelen evrenselliği, evrensel geçerliliğidir.

Eğer insan haklarının kavramsallaştırılması 
olanaklıysa, bu hakların –insanların insan olmak-
tan dolayı sahip oldukları hakların– evrensel de 
olması gerektiğine karşı çıkan pek yok gibidir. 
Evrenselliğe karşı tez, daha çok, belirgin bazı hak-
ların insan hakları kapsamına alınmasına, köke-
ni “Batıda yatan bazı düşüncelerin” evrensel hak 
düzeyine taşınmasına karşıdır. Bu konuda İnsan 
Hakları Evrensel Bildirgesi’nde belirtilenlerden 
son on yılda en çok eleştirilen iki hak; bireysel öz-
gürlük ve özel mülkiyet haklarıdır.

İkinci sorun ise, hakların özünün gerçekleştiril-
mesine ilişkindir. Mevcut insan hakları kuramını ve 
ilgili hukuk pratiklerini bu bakımdan eleştirenler, 
hakların içeriğinin formlarından ayrılamayacağını, 
gerçekleştirilmemiş ya da herkes için gerçekleşti-
rilemeyen bir hakkın evrensel olarak geçerli sayı-
lamayacağını –çoğu zaman haklı bir şekilde– dile 
getirmişlerdir. 1 “Gerçekleşmeyen hak, hak mıdır?” 
sorusu önemli bir sorudur ve bu konuda, insan 
haklarının genel haklar felsefesi ve siyaset felsefe-
si ışığında tartışılması gerekiyor. Bir hakka sahip 
olanlar, o hakkın gerçekleşmediği durumda da ona 
sahiplik statülerini korurlar mı? Söz konusu hak 
pratikte geçersiz olduğu halde, o hakkın evrensel 
geçerliliğinden söz etmek mümkün müdür?

Bir örnekle açarsak; hiçbir şeye sahip olmayan 

1  Bkz. Rex Martin, Human Rights and Civil Rights. Martin, hak-
ların hak iddialarına indirgenmemesi gerektiğini savunmakta; 
hak kavramının yalnızca hak iddiasında bulunmayı değil, hak-
ların öngördüğü durum ve koşulların gerçekleştirilmesini de 
içerdiğini ileri sürmektedir. Böyle bakıldığında, insan hakları, 
yalnızca normatif geçerliliğe sahip, evrenselleştirilebilir istem-
leri ve talepleri değil, taleplerin gerçekleştirilmesine yönelik ku-
ramsal düzenlemeleri ve gerekli kaynakları da içeren bir pratik 
olarak anlaşılmalıdır. Martin’in vardığı sonuç, insan haklarının 
hukuksal olarak tanınması ve korunup geliştirilmesi için, siyasal 
boyutta da ele alınmasının kaçınılmaz olduğudur.

kişi, mülkiyet hakkını talep edebilir; ama bu talebi 
getiren kişinin ileri sürdüğü hakkın özünün gerçek-
leşmesi toplumsal, iktisadî koşullara bağlıdır; bu 
koşulların ortaya çıkan rastlantısal özelliklerinden 
pratikte kolay kolay kopartılamaz. Her ne kadar in-
san haklarının normatif ilkeler olarak evrenselliği 
ile bu hakların gerçekleştirilme düzeyinde evren-
selliği, birbirinden ayrı tutulması gereken sorunlar 
olsa da, eğer pratikte insan hakları –özellikle temel 
haklar– yalnızca bazı toplumsal kesimler ya da bazı 
ülkelerin vatandaşları için gerçekleşiyorsa, uzun 
vadede insan haklarının normatif evrenselliğinin 
de zedeleneceği ve bu normatif evrensellikten de 
kuşku duyulacağı açıktır.

Burada söz konusu olan şudur: Evrensellikteki 
zayıflama, hakkın değerine ya da anlamına ilişkin 
değildir. Hiçbir şeye sahip olmayan kişi için de 
mülkiyet hakkı –insan olmasından dolayı– hâlâ 
anlamlı ve değerli olabilir; ama ortaya çıkan du-
rumda, bir şeylere sahip olanlar ile hiçbir şeye 
sahip olmayanların, hakkın gerçekleştirilmesi açı-
sından eşit tutulmadığı açıktır. Bu tür durumlarda 
insan haklarının evrenselliğinin zayıflaması, kültü-
rel farklardan ya da ülke koşullarından değil, bazı 
hakların gerçekleşmesinin yapısal olarak ciddî bir 
eşitsizlik arz etmesinden ileri geliyor.

Aslında insan haklarının evrenselliğine yönelti-
len eleştiriler söz konusu olduğunda, ciddiye alın-
ması gereken eleştiri, kültürel görelilik taraftarla-
rının getirdiği eleştiri değil, pratikte bazı hakların 
özlerinin hep yalnızca bazı insanlar için gerçek-
leştiğine işaret edenlerin eleştirileridir. Görüleceği 
üzere bu ikinci sorun, dönüp dolaşıp kaçınılmaz 
olarak birinci soruna eklenmektedir; insan hakları-
nın evrensel geçerliliği sorununa.

Özü gerçekleşmeyen hakkın evrenselliğini de 
yitirebileceğini fark edip, bu soruna kuramsal çö-
züm arayan isimlerden en önemlisi, bilindiği gibi 
Henry Shue olmuştur. Shue’nun önerdiği çözüm, 
bazı hakları diğerlerinden ayırmak ve bu temel 
hakların gerçekleşmesinin diğer hakların talep edi-
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lebilmesinin koşulu olduğunu göstermektir: 2

Öyleyse güvenlik ve varlığını sürdürme, bü-
tün öteki hakların korunması ve kişilerde gerçek-
leşmelerindeki payları nedeniyle temel haklardır. 
Güvenlik ve varlığını sürdürme haklarının gerçek-
leştirilemediği bir durumda, öteki haklar mucizevî 
bir şekilde korunabilse bile, o haklar kişilerde ger-
çekleşemez... Açlığa ve barınaksızlığa, ya da da-
yağa maruz kalan bir kişide, geçici –bütün özsel 
yetilerine yeniden kavuşabilecek kadar iyi bakım 
görmesi koşuluyla geçici– bir süre için de olsa, öte-
ki hakların içeriği gerçekleşemez. 3

Shue, temel hakların sonsuza değin çoğaltıla-
mayacağını, sayıca sınırlı olduğunu belirtir ve şu 
sonuca varır: “...temel bir hakkın özü öyle bir şey-
dir ki, kendisinden yoksunluk bütün haklara karşı 
genel bir tehdit yaratır.” 4

Shue’nun katkısı, insan haklarının evrenselliği-
ni, uygulamada zayıflama olasılığına karşı sağlam-
laştırma yolunda önemli bir adım olarak görülme-
lidir. Her ne kadar, bazı insan hakları kuramcıları 
Shue’nun temel haklar yaklaşımına karşı çıksa da 5, 
2  Bkz. Henry Shue, Temel Haklar.
3  Ibid., S. 49.
4  Ibid., S.42.
5  Örneğin Donnelly, tüm hakların temel olduğunu savunarak 
Shue’nun ayrımına karşı çıkmaktadır. Oysa kitabının başında 
geliştirdiği “hakların sahipliği paradoksu” fikri, temel hakları ayırt 
etmeye aykırı bir yaklaşım barındırmaz. Bu paradoks, hakların 
değerinin hakka sahip olunmadığında –ya da ihlâlinde– ortaya 
çıktığını dile getirmektedir (s.11). Burada gözden kaçırılmaması 
gereken olasılık, haklara sahip olmamanın her zaman eşitlikçi 
bir şekilde işlemiyor olmasıdır. Başka bir deyişle, belli bir 
hakka sahip olmayanların –ya da o hakkın gerçekleşmesinde 
ciddî sorunlarla karşılaşanların– o hakka atfettikleri değer, 
hakka sahip olanın atfettiğinden çok daha yüksek olabilir. 
Hak talebinde bulunan için bu değerin hakkın kendisinde mi, 
yoksa hakkın özünün gerçekleşmesinde mi yattığı sorusu, 
Donnelly tarafından ciddiye alınmamıştır. Eğer hakka atfedilen 
değerin hakkın gerçekleştiği duruma atfedilen değer olduğunu 
kabul edersek, Shue’nun temel haklar ayrımını doğrulayan bir 
sonuca varabiliriz. Çünkü insan yaşamında diğerlerinden daha 
önemli, diğerlerinden önce gerçekleştirilmesini istediğimiz 
haklara daha çok değer yüklendiğini varsayabiliriz. Aynı şekilde, 
gerçekleşmesini asla istemediğimiz durumlara ilişkin hakları 
(içerdikleri yaşamsal durumları ve önlenmesini öngördükleri 
tehditleri) diğerlerinden daha değerli görmemiz de tutarlıdır. 
Örneğin, insanların mülkiyet için canlarını feda etmeleri nadirdir; 
ama insanlar, yaşamın sürmesi için mülkiyetten ödün verebilir. 
Kısacası, Donnelly’in “hakların sahipliği paradoksu”, her bir 
hakka eşitçe uygulanabilecek bir ilke değildir. Bazı hakların 
özünün gerçekleşmesi insan olmayla, insan olmayı sürdürmekle 
doğrudan iç içe olduğundan, bu temel hakların tanınmaması 
ya da ihlâli durumlarında daha büyük tepki oluşacağı da 
söylenebilir.

nızca uygulamayla ilgili, belki de zaman içinde 
çözümlenebilecek, pratik bir kaynak sağlama so-
runu değil, aynı zamanda kuramsal bir sorundur. 
Gerçekleşmeyen ya da toplumun yalnızca bazı ke-
simleri için gerçekleşen hakların durumu, kuramsal 
olarak da, insan haklarının evrenselliğini zedeleyi-
ci niteliktedir.

Burada bir belirsizliği ya da bir karışıklığı orta-
ya koymada yarar var: Bir hakkın geçerliliğinin, o 
hakka sahipliğin, doğrudan o hakkın özünün ger-
çekleştirilmesine bağlı olmadığını ileri sürenler 
vardır; ama bu görüşü savunanlar, insan haklarını 
doğal haklardan ayırmadan, doğal haklar gelene-
ğinin yalnızca bir uzantısı olarak ele almaktadır. 
Oysa eğer insan haklarının diğer haklardan farkı 
varsa, bu farklardan en önemlisi, onların gerçekleş-
tirilmesinin koşulunda yatar. Bir doğal ya da dinsel 
hakkın, gerçekleştirilmediği zaman bile hak olarak 
varlığını ve geçerliliğini sürdürdüğünü kabul ede-
bilsek bile, insan haklarını aynı şekilde anlamak 
mümkün görünmüyor. Doğal haklar, gerçekleşme-
se de, kurgusal olarak, varsayım düzeyinde varlık-
larını sürdüren, elimizden alınmaya kalkışıldığında 
gerçek değerini daha iyi anladığımız haklar olarak 
anlaşılagelmiştir. 6 Oysa insan hakları, insan denen 

6  Örneğin Locke’un, mülkiyet hakkını doğal bir hak olarak 
temellendirmesi kendi içinde tutarlıdır. Klasik liberalizmdeki 
mülkiyet hakkının evrenselliği, doğal hukukun evrenselliği 
görüşünden türetilmiştir. Kişinin hiç mülkiyeti olmasa da, 
doğanın ona verdiği bedenden türetilen emek sayesinde bu hep 
saklı olan hakkı kullanması (“property in personality”) ve emeğin 
getirisinin mülkiyete dönüştürülmesi daimi bir olanaktır ve bu 
olanak evrensel olduğundan dolayı mülkiyet hakkı da evrenseldir. 
Locke’a göre, emek kullanılmayıp mülkiyete erişilmese bile, bu 
hakkın yitimi söz konusu değildir. Mülkiyet hakkını doğrudan 
evrensel bir insan hakkı olarak görmek ise, son derece 
sorunludur. Bir doğal hak olarak mülkiyet hakkının evrenselliğini 
temellendirmek ile bir insan hakkı olarak mülkiyet hakkının 
evrenselliğini temellendirmek arasında ciddî bir fark vardır. 
Mülkiyetin bir insan hakkı olarak görülebilmesi için, doğal hukuk 
geleneğindeki temellendirmelerden ayrı bir temellendirmeye 
gereksinim vardır. Mülkiyet hakkının doğal hukukta varsayılan 
evrenselliği, bu hakkın, doğrudan insan haklarının evrenselliğini 
de haiz olduğunu göstermez. Bir yandan mülkiyet hakkının 
evrenselliğinin Locke’taki doğal hukuk kuramına dayanarak 
temellendirilmesi, ama öte yandan da “bu doğal hakka” temel 
sağlayan doğa ve emek kategorilerinin saf dışı bırakılması; ama 
buna rağmen mülkiyetin evrensel bir insan hakkı olduğunun 
iddia edilmesi felsefî bir oldu – bitti’dir. Çünkü emek ve doğa 
kategorilerinden ayrıldığında mülkiyet hakkının evrenselliği, 
sorgulanır hale gelir. İnsan hakkı olarak mülkiyet hakkının 
evrenselliğini temellendirmenin tutarlı yolu, insan olmanın 
koşulları arasında belirli maddi gereksinimleri karşılayabilecek, 
asgarî düzeyde mülkiyetin vazgeçilmez olduğunu göstermektir. 

onun gösterdiği önemli bir sorun vardır; en azından 
bazı hakların gerçekleşmesi, genelde insan hakla-
rının evrenselliğinin ön koşuludur. Temel hakların 
neler olduğu tartışılabilir, ama en az sayıda da olsa, 
bazı hakların korunuyor, kollanıyor ve asgarî dü-
zeyde de olsa gerçekleşiyor olmasının, insan hak-
larının bütün kişiler için evrensel geçerliliğini ve 
zaman içinde kabul görüp yaygınlık kazanmalarını 
sağlamanın kaçınılmaz koşulu olduğu açıktır.

Eğer insan hakları kişiler için geçerliyse, kişi 
olmanın ve kişi olarak yaşamını sürdürebilmenin 
asgarî koşulları öncelikli sayılmalıdır. Dolayısıyla, 
bu koşulları yerine getirmeye ve geliştirmeye iliş-
kin haklar da, temel haklar ya da diğer haklardan 
daha öncelikli haklar olarak anlaşılmalıdır. İnsan 
olmanın doğrudan ve kendiliğinden kişi olmayı 
sağladığını varsaymak, bugün artık pek kabul gö-
ren bir görüş değildir. İnsan olarak doğan canlının 
kişi olabilmesi –insan haklarının hem öznesi hem 
nesnesi olabilmesi– için, temel gereksinimlerin 
karşılanması, eğitim ve sağlık gibi bazı koşulların 
belli bir düzeyde yerine getirilmesi gerekir. Kişi ol-
mak, insan olmanın getirdiği bir olanaktır; dahası 
rastlantısal bir durumdur, yani mutlak olarak veril-
memiştir ve kaybedilebilir. Son derece iyi eğitim 
almış bir kişi, barınaksız kaldığında ve bu durum 
süregittiğinde, zamanla kişi olmaktan uzaklaşabi-
lir. Bu gibi durumlarda yitirilen, yalnızca “saygın-
lık” değildir; insan haklarının talep edilebilmesi 
için gerekli özne olma durumunun bile şüphe al-
tına girdiği söylenebilir. Çoğunlukla “saygınlık” 
yitimi ya da “kişisel saygınlığın” koşullarının yi-
timi diye söz edilen bu tür durumlar, aslında çok 
daha ciddî bir yitimi de barındırır: yalnız saygınlık 
değil, saygınlığın bağdaştırıldığı “kişi olma”nın 
da yitimi söz konusu olabilir. Bu birey yaşamına 
devam ediyor olsa da, artık kendi yaşamını kuran 
ve yönlendiren bir kişi değildir, diyebiliriz. Yaşam 
hakkının gerçekleştiği bir ortamda bile, bu tür yi-
timler olabilir. Bu nedenle, nasıl olursa olsun yaşı-
yor olmak, insanın insan olmaya devam etmesine 
yeterli bir koşul olarak görülemez. En azından şunu 
diyebiliriz; yaşıyor olma durumu, insan haklarının 
gerçekleşmesinin ön koşulu olabilecek bir insan 
anlayışına temel oluşturmaya yetersizdir.

Özetle; insan haklarının evrenselliği ve onları 
gerçekleştirme sorunları birbirine bağlıdır. Çünkü 
bir hakkın özünün gerçekleşmemesi sorunu, yal-

varlığın olanaklarından türetilen haklardır; onun 
için insanın ne olduğu sorusundan, insan olmanın 
koşullarından bağımsız düşünülüp, doğal hukuk 
geleneğinde olduğu gibi evrensel geçerliliği, ger-
çekleşiyor olup olmadığına bağlı olmayan haklar 
gibi ele alınamaz. Haklar ve bu hakların gerçekleş-
tirilmesi gibi bir ayırım, insan haklarına uygun bir 
ayırım değildir. Başka bir deyişle, insan hakları söz 
konusu olduğunda, bu hakların geçerliliği, hakların 
özünün –belirlenebilir bir asgarî düzeyde– gerçek-
leştirilmesine bağımlıdır.

Bu yazıda insan haklarının evrenselliğinin ku-
ramsal düzeyde Aristoteles’in insan olma kavra-
mıyla düşünülebileceğini savunacağım. Özellikle 
yakın dönemde Aristoteles yorumcularından 
Martha Nussbaum’un eserlerinde ortaya çıkan iyi 
insan yaşamına vurgu, genelde haklar tartışmasına 
yeni bir boyut getirdiği için, özelde de bu iyi insan 
yaşamı kavramı, insan haklarına ilişkin yukarıda 
tartıştığım sorunlara bağlanabilir nitelikte olduğu 
için, burada ele alınacaktır. Özellikle evrensellik – 
gerçekleştirme birliğinin, insan olmanın ne demek 
olduğunun felsefî bilgisine bağlanması bakımın-
dan, Aristotelesçi evrensellik görüşü, insan hakla-
rının nasıl anlaşılması gerektiği konusunda yeni bir 
yol açabilir. Bu çerçeveyi sunmadan önce, insan 
haklarının evrenselliğini temellendirmede genel 
kabul gören iki yaklaşımı sunacağım: klasik liberal 
doğal haklar temellendirmesini ve çağdaş liberal 
Kantçı temellendirmeyi. Daha sonra, çağdaş liberal 
yaklaşıma son on yılda yöneltilen toplulukçu (com-
munitarian) eleştiriyi tartışıp, insan hakları konu-
sunda varılan çıkmazın Aristotelesçi yaklaşımla 
aşılabileceğini göstermeye çalışacağım.

İnsan Haklarının Evrenselliğinin 
Kökeni: İki Farklı Yaklaşım

İnsan haklarının evrenselliği temellendirilirken, 
iki yaklaşım birbirinden ayırt edilmelidir: Hobbes 
– Locke çizgisinden gelen klasik liberal “köken” 
savunusu ve Kant felsefesinden gelen özerklik 
savunusu. Birinci yaklaşım, yukarıda kısaca de-
ğindiğim gibi, doğal haklar ile insan haklarını öz-

İnsan haklarına ilişkin tartışmalar bağlamında mülkiyet 
hakkının doğal bir hak olarak savunulamayacağını öne süren bir 
çalışma için bkz. David Beetham, What Future for Economic and 
Social Rights, S. 49 – 50.
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deşleştirmenin ürünüdür ve bazen Stoik felsefeye 
geri giderek köken aransa da, 17. yüzyıl İngiliz dü-
şüncesi, çoğu zaman insan haklarının ilk formüle 
edildiği dönem olarak görülür. Özellikle Donnelly 7 
bu yaklaşımı benimsiyor ve insan haklarını, doğal 
hakların çağdaş dünyadaki yansıması olarak gör-
mektedir. Bu bakışa göre, zamanında doğal haklar 
olarak ilân edilmiş haklar, günümüzde doğal olma 
konumlarını yitirdikleri için insan hakları olarak 
adlandırılmıştır. Donnelly, her ne kadar aradan ge-
çen üç yüzyılın önemli değişiklikler getirdiğini be-
lirtse de, insan haklarının evrenselliğinin birey kav-
ramından ve klasik liberal haklar anlayışından ko-
partılamayacağını savunuyor. Donnelly, bir yandan 
insan haklarının Tanrı, doğa ya da yaşamın fiziksel 
olgularınca insanlara verilmiş haklar olmadığını, 
insan eyleminden çıkan haklar olduğunu 8 söylü-
yor; ama öbür yandan da, insan haklarının gerçek-
leştirmeyi amaçladıkları koşulların bilgisine ulaş-
mada, belirli bir anlayışın –liberal, birey merkezli 
anlayışın– temel alınması gerektiğinde ısrar ediyor. 
Bu da, onu, insan haklarının evrenselliğini sorgu-
layanlara karşı liberal düşüncelerin evrenselliğini 
savunmak gibi ideolojik bir tartışmaya itmektedir. 9 
Ona göre, “uluslararası düzeyde tanınmış insan 
haklarının tam kapsamına yönelik temel bir siyasal 
taahhüt, yalnızca liberal bir rejimde bulunabilir”. 10

Öte yandan, insan haklarının kökenini doğal 
haklar geleneğinde bulmaya çalışan bu yaklaşımın, 
başka düzeyde ortaya çıkan bir üstünlüğü söz ko-
nusudur. Yarattığı sorunlar bir yana, bu yaklaşım, 
yasal haklar ile insan hakları arasındaki farkı vur-
gulamada ve bu iki türden hakların ilişkisini kuram-
laştırmada bir katkı sağlıyor. Bize, insan haklarının 
yasal haklara indirgenemeyeceği, ya da yalnızca 
yasal haklar statüsündeymiş gibi anlaşılamayacağı 
uyarısında bulunanlar, genellikle bu yaklaşımı be-

7  Bkz. J. Donnelly, Universal Human Rights in Theory and 
Practice.
8  Bkz. J. Donnelly, ibid., s.17.
9  Bkz. Donnelly, ibid., s.66, s.67-72, ve s. 76-87. Bu tür bir savun-
mada ve insan haklarıyla liberalizmin ayrılmazlığı düşüncesinde 
ısrarda sorunlu olan şey şudur: eğer insan hakları liberalizmin, 
kuramda ve varolan liberal rejimlerin pratikte zaten gerçekleştir-
meye yöneldikleri ilkelerle tamamen uyuşuyorsa, liberal gelenek-
te bulunan yasal hakların yanı sıra ya da bunların üzerinde insan 
haklarından söz etmenin anlamı ve gereği nedir? Eğer Donnel-
ly’nin kendisinin de önerdiği gibi, insan haklarını devlet ve siyasal 
eyleme ilişkin meşruiyet ölçütü olarak anlayacaksak, insan hak-
larını rejim ve ideoloji tartışmalarının dışında ele almalıyız. 
10  Donnelly, ibid., s.87.

değişik olan doğal hukuk yorumları arasında yiti-
rilmesine neden olur.

Tarihsel kökeninden ve liberalizmle bağlantı-
sından bağımsız olarak düşünülse bile, doğal hu-
kuk, insan haklarının evrenselliğini temellendiren 
gelenek olarak görüldüğü sürece, insan haklarının 
evrensel geçerliliğinin savunulması sorunsuz ol-
maz. Örneğin doğal hukuk, kişilerin ya da grupla-
rın kabulünden ve tanımasından bağımsız, kendi 
içinde temellendirilebilen normatif ilkeler bütünü 
olarak anlaşıldığında, ortaya bu kez de insan kav-
ramının bu haklarla ilişkisinin yitirilmesi, ya da in-
sandan ne anladığımızın bulanıklaşması sorunları 
çıkıyor. Dahası, insan olmanın koşullarına dair bil-
ginin edinilmesi, konunun kapsamı dışında kalıyor. 
Kısacası, ne eski doğal haklar ne de rasyonalize 
edilmiş doğal hukuk anlayışı, insan haklarının ev-
renselliğini temellendirmede sağlam bir kuramsal 
dayanak sunabiliyor. Üstelik bazı durumlarda, in-
san haklarının etik niteliği tam da evrenselleştiril-
meye çalışılırken, tersi olan bir sonuca götürmek-
te; insan hakları, kökeni tarihsel, geçerliliği kısmî 
olduğu itiraf edilen bir dizi ahlaksal norma indir-
genmekte; hattâ bu ahlaksal normları benimsemiş 
olduğu kabul edilen bir siyasal rejimin “evrensel” 
gereklerine bağlanmaktadır.

İkinci yaklaşım, insan haklarının temelini Kant 
etiğinde bulan çağdaş genel haklar kuramıdır. 
Birinciden farklı olarak, bu bakış açısı insan hak-
larının evrenselliğinin, doğal hukuk geleneğinden 
ayrı düşünülmesi gereken genel haklar felsefesin-
de kavramsallaştırılması gerektiğini öne sürüyor. 
Burada, hakların evrenselliği “ahlak yasası”nın 
evrenselliğiyle ilgili olarak anlaşılmaktadır. Temel 
tema olarak, insanın kendi kendine kurallar koyabi-
len ussal bir varlık olması sayesinde, özerkliği yo-
luyla kendi kendine haklar tanıması ve bu hakları 
talep edebilme yetisi üzerinde duruluyor. Bu yakla-
şımda, haklar, yol gösterici bir doğanın yönlendir-
mesinden çıkarsanan ve evrenselliği yalnızca farklı 
yasal geleneklere aşkınlığında temellenen ilkeler 
değil; özerkliğin sağladığı, temelde saf pratik ak-
lın ortaya koyduğu ahlak yasasının evrenselliğine 
bağlı, koşulsuz buyruğun yönlendirdiği etik ilkeler 
olarak görülüyor. Bu yaklaşımda, ahlaksal olarak 
yönlendirici bir doğa fikri ile birlikte, hakların do-
ğal hukuk geleneği çerçevesinde görülmesi de red-
dediliyor. Çünkü, doğa bir zorunluluk alanı olduğu 

nimsemiş olanlardır. Bu uyarı, insan hakları konu-
sunda özellikle hukuk pozitivistlerinin yorumları-
na ve eleştirilerine önemli bir yanıt getiriyor. Yasal 
hakların, anayasal düzenlemelerin ötesinde ve ön-
cesinde haklardan bahsetmenin anlamsız olduğunu 
söyleyen; haklardan bahsedilecekse, bu hakların 
formel yasalarda, pozitif hukukta yer almış olmala-
rı gerektiğinde direten hukuk pozitivistlerine karşı 
deniyor ki: bir meşruiyet ölçütü olarak insan hak-
larından, yani aslında doğal hakların uzantısı ya da 
evrimsel sonucu olan, ama kendini illâ yasal haklar 
şeklinde ortaya koymayan haklardan, hâlâ evrensel 
etik normlar olarak bahsedilebilir.

İnsan haklarının hukuksallaştırılmasını ve for-
melleştirilmesini eleştirenlerin pek çoğunun, aynı 
zamanda insan haklarının evrenselliğini doğal hak-
lar düşüncesiyle temellendirenler olması, tesadüf 
olmasa gerektir. Aslında bu, kuramsal bir çaresiz-
likten de kaynaklanıyor olabilir. Hukuk pozitiviz-
mine karşı evrensel insan haklarından söz etmenin 
tek yolunun, insan haklarının doğal haklar olarak 
anlaşılabileceğini ve böyle anlaşılması gerektiğini 
vurgulamak olduğu düşünülmüştür. 11 Burada or-
taya çıkan sorun, yasal hakların ve devlet otorite-
sinin, hattâ insan hakları bildirge ve sözleşmeleri-
nin üzerinde bir insan hakları düşüncesinin –hem 
içerik hem de köken itibariyle– temellendirilme-
sinin, insan haklarını doğal haklar geleneği için-
de eritme pahasına yapılıyor olmasıdır. Böylece 
kökeni bazen Stoacılığa, ama çoğunlukla Hobbes 
ve Locke’un seküler doğal hukuk kuramlarına bağ-
lanan insan hakları, tuhaf bir şekilde, kolay kolay 
evrenselleştirilemeyecek, yönergeleri çokluk arz 
eden ve siyaset felsefesi geleneğinde de ancak belli 
bazı dönemlerin doğal hukuk anlayışlarına bağlan-
mış olur. İnsan haklarının tarihsel kökenlerini gös-
termek, bu hakların evrenselliğini göstermek şöyle 
dursun, tam tersine, bu evrenselliğin, pek çok ve 

11  İnsan haklarının yasal mı yoksa yasal olmayan bir düzeyde mi 
anlaşılması gerektiği konusundaki tartışmalar ve insan haklarını 
doğal hukuka bağlayan kuramların sunulması ve eleştirisi için 
bkz. C. S. Nino, The Ethics of Human Rights, s. 10 – 14. Nino’ya 
göre pozitif hukukla insan haklarının ilişkisi, yasa denen feno-
menin betimsel değil, ancak normatif kavramsallaştırılmasında 
düşünülebilecek bir ilişkidir (s. 16). Hukuksal pozitivizmin betim-
sel yasa anlayışı insan hakları düşüncesini her halükarda reddet-
meye götürmektedir: yasal düzeyde kodlanmamış hak diye bir 
şey yoktur; olsa bile, ancak yasal hak olarak varolabilir ki, bu da 
normatif ilkeler bütünü olarak insan haklarından bahsedemeye-
ceğimizi gösterir.

için, hakların temellendirilmesinde gerekli olan ge-
nel geçer yasalara temel oluşturamaz. Dolayısıyla, 
doğa yasaları da, özgürlüğe, özerkliğe yer bıraka-
madıklarından, ahlak yasasının temeli olarak gö-
rülemezler. Kant’a ve onun çağdaş izleyicilerine 
göre doğayla ilişkimiz, ondan evrensel etik norm-
lar çıkarsayabileceğimiz bir ilişki değildir. Doğal 
içgüdüler, arzular, tutkular, mutluluk öğretileri, in-
san doğasına atfedilen nitelikler, ahlaksal davranışı 
evrensel yasa düzeyinde yönlendirmeyi sağlayabi-
lecek etik normlara temel oluşturamazlar. 12 Çünkü 
ampirik dünyanın parçası olarak insanın doğayla 
ilişkisi heteronom bir ilişkidir. Ve bu nedenle de, 
özerkliğe, dolayısıyla ahlak yasasını istemeye en-
geldir. Özerkliğin zayıfladığı durumda, ahlak ya-
sasının olanaklılığı da zayıflar. O halde, genelde 
hakların, özelde insan haklarının evrenselliğinden 
söz edilecekse, bu evrenselliğin temeli, saf pratik 
aklın alanında; deneyden arındırılmış, ama deneyi 
yönlendirici olan saf pratik aklın işleyişinde aran-
malıdır; özerk bireyin genel yasa koyucu isteme-
sinde aranmalıdır. 13 Burada fark edilmesi gereken 
şey, Kant’ı izleyenlerin hakların evrenselliğinin 
yalnızca insan hakları bağlamında söz konusu ol-
duğunu vurgulamalarıdır. Bütün diğer hakların da, 
bu özerkliğe dayanılarak anlaşılması ve değerlen-
dirilmesi gerekir. Yani, birinci yaklaşımın tersinden 
başlanmaktadır: insan haklarının evrenselliği, bu 
hakları talep eden ussal öznenin özerkliğinde yatar 
ve doğal haklardan söz edilecekse, onlardan ancak 
evrensel insan haklarına bağlanarak söz edilebilir. 
Doğal haklar geleneğinin değişken ve göreceli te-
meli, ancak insan özerkleşip kendine evrensel ilke-
ler koymaya başladıktan sonra terk edilebilmiştir.

İnsan Hakları ve Aristoteles’in 
Evrenselciliği

Bu Kantçı çıkış noktasını günümüzde genel 
haklar felsefesinde izlemekte olan iki önemli dü-
şünür, Rawls ve Dworkin’dir. İkisi de, modern 

12  Bkz. Immanuel Kant, Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi. 
İnsan doğasına ilişkin kuramların da ahlaklılığa temel oluştura-
mayacağı yollu reddiye için bkz. s.26: (genel olarak akıl sahibi bir 
doğal yapının idesini de içine alan) insanın doğal yapısının özel 
belirlenimini, bazen yetkinliği, bazen da mutluluğu; bir yerde ah-
lâk duygusunu, başka yerde Tanrı korkusunu, bir parça şundan, 
bir parça bundan, hepsini de şaşılacak bir karışımda buluruz”.
13  Bkz. ibid., s. 49.
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hakların doğal haklar geleneğinden kopuşunu sa-
vunurlar. Bu yaklaşımlar, kısaca deontolojik (hak-
ların temellendirilmesinde ve evrenselliklerinin 
ölçütünde ontolojik verilere başvurmayan, insanın 
ne olduğu, neye yönelik bir varlık olduğu sorularını 
kapsam dışı bırakan) yaklaşımlar olarak adlandırıl-
mıştır. Birinci yaklaşımla karşılaştırıldığında, bu 
yaklaşımın bariz üstünlükleri vardır: İnsan hakla-
rının başka haklardan ayrılması ve evrenselliğinin 
etik norm olarak hak kavramının evrenselliğinden 
çıkarsanması bakımından tutarlı ve sağlam bir ze-
min sunmaktadır.

Ama yine denebilir ki, bu yaklaşım, birinci 
yaklaşımın da maruz kaldığı kültürel görecelik id-
diaları karşısında güçlü bir sav getiremiyor. Yani 
sonunda Kant ve onu izleyenler, Hobbes ve Locke 
olmasa da, başka tür bir Batı felsefesi geleneğine 
bağlıdırlar ve hakların evrenselliği, bu tarihsel geç-
mişten kaynaklandığı için hâlâ sorunludur. Ancak 
burada dikkat edilmesi gereken şey, hak ile istenç 
arasındaki ayrımı doğru anlamaktır. Kant ve onu 
izleyenler, hakların kapsamından saf olmayan yö-
nelimleri çıkartmaya özen gösterirler. Çünkü ampi-
rik dünyaya ilişkin olan istenç, gerçekten de öznel, 
kültürel ve tarihsel farklılıklar arz eden bir kapasi-
tedir; ama Kant’ın ahlak yasası anlayışı, bu yasaya 
uygun istencin de saf olabileceğini vurgulamakta-
dır. Dolayısıyla hakların evrenselliğine yöneltilen 
eleştiri, saf pratik aklın olanaksızlığını kanıtlamak-
la yükümlüdür. Bu kanıtlama yapılmadığı sürece, 
Kantçı hak anlayışının Batı kökenli olduğunu vur-
gulamak, bu hakların evrensel olmadığını kanıtla-
maya yetmez. Saf olmayan istencin keyfî olarak 
doğrulanması, ancak hakların geçerli olduğu kap-
samın dışında mümkündür.

Genelde haklar moral alanda çıkarsanabilen, 
evrensel geçerli, normatif ilkelerdir. Yasaları ik-
tidar kullanımına indirgemeyeceksek, hakları da 
bu şekilde anlamak zorunda olduğumuz açıktır. 
Kanımca, hakların Kantçı temellendirmesi, kültü-
rel görecelik eleştirisi karşısında halen güçlü bir 
konuma sahiptir. Ancak bu yaklaşımın zayıf ol-
duğu bir nokta vardır: daha önce sözünü ettiğimiz 
evrensellik ile gerçekleştirme ilişkisini büyük ölçü-
de göz ardı etmesi. Bu göz ardı etmenin, Kant’ta 
ortaya çıkmış olan ahlaksal dünyanın ampirik 
dünyadan kesin bir şekilde ayrılması gerektiği dü-
şüncesine bağlı olduğu söylenebilir. Başka deyişle, 

Liberal Haklar Kuramının 
Toplulukçu Eleştirisi

Toplulukçu yaklaşım, Kant – Rawls çizgisinde 
gelişmiş olan genel haklar kuramını temelde üç 
noktada eleştirmektedir:

1) Rawls’un adalet kuramı, –Kant’tan kaynak-
lanan nedenlerle– kaçınılmaz bir olumsuzlayıcılık 
(negativism) taşımakta, yasal haklara temel oluş-
turup yön verecek evrensel hakları, nelerin yapıl-
maması, nelerin engellenmesi gerektiğinin bilgisi-
ne indirgenmiş normlar olarak görmektedir. Oysa 
normlar, ancak olumlu, yönlendirici, yol gösterici 
erdemlerle bağlı olduklarında ahlakî normlar ola-
bilirler. İyi kavramı olmaksızın ahlaki normların 
içeriği boş kalır. Bu nedenle Rawls da, Dworkin de 
kaçınılmaz bir formalizme gitmektedir.

2) İyi idesi, etik düzeyde, hak kavramından önce 
gelir: Ancak bir topluluğun zaten iyi olarak nitelen-
dirdiği, değer atfettiği durumlar ve olanaklar, hak 
kavramının kapsamında düşünülebilir. Haklardan 
başlayıp, iyi kavramını göreceli ve öznel içeriği 
olduğu gerekçesiyle bir köşeye itmek, ussal ama 
kimliksiz, soyut bir birey tasarımını topluluğun 
önünde görmek, yasal hakları da topluluğun değer-
lerinin üstünde görmek demektir.

3) Ahlaki değerler evrensel değildir, tarihsel-
dir; içinden çıktıkları kültüre özgüdür, dolayısıyla 
görecelidirler, hattâ karşılaştırılamazlar. Hak kav-
ramsallaştırılması ise, bu ahlaki değerler çokluğu-
nun üzerinde içi boş bir form tasarımına dayanır. 
İnsanların etiğe ilişkin bilgileri, hakların talep ve 
bu haklar yönergesine göre eyleyerek değil (hakla-
rın bilgisiyle değil), belli bir toplum içinde yaşaya 
yaşaya öğrendikleri ve içselleştirdikleri iyiye iliş-
kin bilgilerdir. Bu nedenle, hakların etik içeriğinin 
evrensel geçerliliği tanıtlanamaz.

Bu eleştirel noktaları değerlendirirsek, ilk iki 
itirazın haklı eleştiriler getirdiğini söyleyebiliriz. 
Gerçekten de Rawls, Kantçı nedenlerle, hak kav-
ramının, adalet idesiyle birlikte, iyi kavramsallaş-
tırmalarından hem önce geldiğini, hem de norma-
tif olarak üstün olduğunu düşünmektedir. Bunun 
nedeni, modern toplumlarda insanları uylaşmaya 
götürecek bir iyi kavramını temellendirmenin ola-
naksızlığına dair yapmış olduğu teşhistir. Rawls, 

ve The Privatization of the Good.

hak, özerk yasa koyucunun belirleyici ilkesi olarak 
anlaşıldığında yalnızca evrenselleştirilebilir ah-
laksal durumlara ilişkin norm olarak ele alınır. Bu 
da, hakkın evrenselliğinin temellendirilmesini ve 
korunmasını, hakkın özünün gerçekleştirilmesin-
den ayrı tutmayı getirir. Dolayısıyla hak, evrensel 
olabilmesi için özünün gerçekleştirilmesi zorunlu 
olmayan bir norm olarak görülür. Her ne kadar hak 
kavramı, bu yaklaşımda doğal, tanrısal ya da yasal 
haklardan ayrıştırılmışsa da, insan hakları, doğal 
haklar gibi geçerliliği gerçekleştirilmesinden ba-
ğımsız ilkeler olarak anlaşılmaktadır.

Bu durum, Kant’ı izleyen çağdaş liberal düşü-
nürlerin farkında oldukları bir sorun oluşturuyor.  
Özellikle Rawls, bazı haklar için asgarî düzeyde de 
olsa bir gerçekleştirme garantisi aramakta; herke-
sin sakınılması gerektiği konusunda uylaşabileceği 
toplumsal koşulların önlenmesini, genelde hakla-
rın evrensel geçerliliğinin hem temel hem de asgarî 
koşulu olarak sunmaktadır. 14 Mevcut toplumsal 
koşulları bilmeyen, gerçeklikte ne tür koşullarla 
karşılaşacağını bilmeyen varsayımsal özneye so-
rulan sorular yoluyla, tüm bireylerin neyi isteye-
ceklerinin bilgisinin değil, ama neyi kesinlikle is-
temeyeceklerinin bilgisinin erişilebilir olduğu öne 
sürülmüştür. Haklar da, bu bilginin üzerinde temel-
lendirilir: bu olumsuz koşulların, herkes için önlen-
mesine ilişkin normlar olarak. Rawls, bu kuramsal 
kurgulama yoluyla, toplumsal koşulların getirdiği 
rastlantısal eşitsizliklerden uzak (başlangıç duru-
mu) ussal bireyin belli olumsuz yaşam koşullarına 
maruz kalmak istemeyeceğini ve bu koşulların ne-
ler olduğunu çıkarsayabileceğimizi öne sürer.

Rawls’un genel haklar felsefesine ilişkin bu 
çağdaş Kantçı kuramına, 1980’lerden başlayarak 
ciddî eleştiriler yöneltildi. Ortaya çıkan tartışma 
doğrudan insan haklarına ilişkin olmasa da, hakla-
rın evrenselliğine dair olduğundan, insan hakları-
nın özellikle etik boyutuyla ilişkili görünüyor. Bu 
nedenle toplulukçu (communitarian) adıyla anılan 
bu eleştirel yaklaşımı burada kısaca tartışmakta ve 
bu yaklaşımı savunanların insan haklarının evren-
selliğine ilişkin görüşlerini kısaca sunmakta fayda 
var. 15 
14  Bkz. John Rawls, A Theory of Justice, s. 17-22, 90-95 ve 136-
142 ve Political Liberalism, s. 133-172, 304, 310.
15  En güçlü eleştiri için bkz. M. J. Sandel, Liberalism and 
the Limits of Justice ve The Procedural Republic and the 
Unencumbered Self; ayrıca, A. M. MacIntyre, Justice as a Virtue 

Kantçı çizgiye sadık kalarak, etik normlar arayışı-
nın iyiden başlaması halinde yaderkliğin (hetero-
nomi) kaçınılmaz olacağını, özerkliğin (otonomi) 
olanaksız hale geleceğini ve normların modern top-
lumlarda varolan çoğulluk ve öznellik içerisinde 
yitirileceğini vurgulamaktadır. Bu bakımdan, iyi-
den ahlak yasası çıkarılmaz, ahlak yasasından iyi 
çıkarılır; ya da mevcut çoğul iyi anlayışları, ahlak 
yasası altında değerlendirilmelidir, diyen Rawls, 
Kant’ın etiğine bağlı kalır.

Rawls’ta, gerçekten de, toplulukçuların ileri 
sürdüğü gibi formel, iyi anlayışlarından koparıl-
mış, yalnızca usule ilişkin bir haklar ve adalet fikri 
vardır; ve gerçekten de, haklar, ne yapılması ge-
rektiğinden çok nelerin yapılmaması ya da nelerin 
önlenmesi gerektiğini gösteren etik ilkeler olarak 
ortaya çıkmaktadır.

İkinci noktaya gelirsek, toplulukçu düşünürler, 
buna karşı olarak, bir toplulukta yaşayan bireylerin 
paylaştığı iyi anlayışının başlangıç noktası alın-
masını savunurken, Kant’tan bir kopuşu da savun-
maktadır: Bazen (ya da bazı düşünürler) Hegel’le, 
bazen da Aristoteles etiğinin görecelikçi yorumla-
rına yaslanarak, tarihsel ve kültürel özgünlüğüyle 
Sittlickheit’in Moralität’e öncelliğini savunmakta, 
tarihsel olarak kurulmuş, kültürel öğelerle iç içe 
bir ahlaki yaşamın –bu yaşama içkin (immanent) 
değerlerin– yasaya, adalet fikrine ve haklara temel 
teşkil etmesi gerektiğini, onlara içerik sağlaması 
gerektiğini vurgulamaktadırlar. Bu tarihsel ve kül-
türel içerik, forma kurban edilmemeli; yaşanmış 
olan deneyimlerinden kopuk bir soyut ahlaksal 
özne ya da benlik tasarlanmamalıdır.

Üçüncü nokta, toplulukçu düşünürlerin yaptık-
ları bir karşıtlaştırmayı barındırır: Haklar, soyut 
ve evrensel normlarsa, iyi kavramı da topluluklara 
özgü, bir topluluktan ötekine değişen, ancak yerel 
geçerliliğe sahip değerleri kapsar. Ayrıca, haklar 
bireyci bir siyaset felsefesine dayanırken, neyin iyi 
olduğu sorusundan başlayan etik sorgulama, toplu-
luğu ön plâna çıkarır. Toplulukçulara göre, ahlaksal 
eyleme potansiyeli, ancak bir topluluğun değerleri 
yoluyla gerçekleşir. Dolayısıyla, bu düşünürlere 
göre, topluluklara aşkın evrensel etik ilkeler olma-
dığından, haklar da temellendirilemezler.

Özellikle bu üçüncü noktanın, konumuz olan 
insan hakları bağlamında düşünüldüğünde, hakla-
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rın evrenselliğine ciddî bir saldırı getirdiği açık-
tır. Eğer, hangi düzeyde olursa olsun haklardan 
söz edilecekse, ancak bir topluluğun iyiden ne 
anladığına ilişkin olarak söz edilebileceğini söy-
lemek, hakların toplulukla sınırlı olarak anlaşıl-
ması gerektiğini söylemeye gelir ki, bu da, insan 
haklarının evrenselliğini temellendirebileceğimizi 
reddeder.

Kantçı temellendirmedeki formalizm ise, bir 
etik ilkenin iyinin ne olduğuna ilişkin (faydacı ol-
sun, ereksel olsun) mevcut çoğul değerlendirme-
lerden arındırılmış olması gerektiği düşüncesinden 
kaynaklanmaktadır. Böyle anlaşıldığında, evrensel 
geçerlilik, ancak formalizmle mümkün görünüyor. 
Oysa etik bir ilkenin –evrensel geçerliliği ahlak-
sal alanda kanıtlansa bile–, iyi kavramı olmadan 
uygulamada düşünülmesinde, izlenmesinde ciddi 
sorunlar vardır. Bu konularda toplulukçu eleştiri 
haklı görülebilir. Ama üçüncü noktada toplulukçu 
eleştiri, iyi idesinin evrensel olarak anlaşılamaya-
cağında sağlam bir temellendirme yapmaksızın 
ısrar etmekte ve çoğunlukla etik sorunları, gele-
neksel ve göreneksel ahlaksal yargılar dünyasına 
indirgemektedir. Negativizmden ve formalizmden 
kaçınmanın maliyeti yerel, geleneksel ve mahdut 
görüşlü değer sistemlerinin canlandırılması çabası-
na yönelmek olarak ortaya çıkmaktadır.

Genel haklar felsefesi üzerine yürütülen çağdaş 
liberaller ve toplulukçular arasındaki bu tartışmayı 
insan hakları bağlamında düşündüğümüzde, ciddi-
bir sorunla –ya da ikilemle– yüz yüze geliriz: Eğer 
Kantçı çizgiyi izleyen Rawls ve Dworkin haklıy-
sa, insan hakları, yalnızca normatif formel ilkeler 
olarak anlaşılacaktır. Bu da, insan haklarının soyut 
kaldığı eleştirisini doğrulayacaktır. Ama öte yan-
dan, toplulukçu etik kabul edilirse, bu etikle insan 
haklarının özellikle gerçekleştirilmesi sorununa 
ışık tutulsa –ya da mevcut değerlerle içi dolduru-
labilecek haklardan, bir topluluğun üyesi olarak 
kişilerin de iyi anlayışı çevresinde bu haklara sahip 
çıkmasından söz edilebilse– bile, üçüncü nokta, 
yani hak kavramının iyi kavramıyla bağdaşmazlı-
ğı kabul edildiğinde, haklardan evrensel olarak söz 
edemeyeceğimiz sonucuna varılacaktır. Bu ikilem, 
şu anlama gelir: Haklar, ya formel kalmalı ya da 
onların evrensel olmadığı kabul edilmelidir.

Bu ikilemi aşmanın tek yolu, insan haklarının 
evrenselliğine zarar vermeyecek nitelikte olan ve 

çütlerinin öz halinde ayrıştırılabileceğini savun-
maktadır. Doğrudan insan haklarını incelemese 
de Nussbaum’un insan haklarının evrenselliğine 
ilişkin tartışmaya katkısı kayda değer gözükmekte-
dir. Özellikle temel haklar bağlamında ve genelde 
hakların gerçekleştirilmesi açısından bakıldığında, 
Aristotelesçi iyi insan yaşamı anlayışı günümüz 
koşullarında küçük değişikliklerle, insan hakları-
nın evrenselliğini temellendirmede felsefî sorgula-
manın önünü açabilecek niteliktedir.

Evrenselliği gösterilebilen bir insan–için–iyi 
kavramı, hak kavramıyla bağdaşabilir. Böylelikle, 
Kantçı yaklaşımın yetersizlikleri giderilmiş olur. 
İyi yaşama koşulları, aslında insan haklarının do-
laylı olarak varsaydıkları, ama içeriği pek belir-
lenmemiş olan “saygınlık” kavramı dâhilinde ele 
aldıkları koşullardır diyebiliriz. Evrensel bir iyi 
yaşam ölçütü hakların etik temelini zayıflatmaz, 
tam tersine güçlendirir; hakların evrenselliğini de 
formel – legal – bir negativizmde değil, insanın iyi 
yaşam koşullarının olumlayıcı erekliliğinde bulur. 
Buradaki iyi, artık ne belirlenmemiş  (ne de) faz-
la belirlenmiş (toplulukçu iyi anlayışında olduğu 
gibi) bir iyidir. İyi, insan yaşamının kültürel ve tikel 
koşullarıyla sınırlı, göreneksel ve çoğul iyi değer-
lendirmelerini değil de, yaşamsal, insana dair iyi 
olanı nitelemektedir. Bu iyi anlayışı, insan–için–iyi 
çerçevesinde sınırlıdır ve insan haklarının gerçek-
leştirilmesinde yönerge olarak alınabilecek bir dizi 
insan yapabilirliğine (capabilities) denk düşer. 17 
Böyle bir çerçevede insan haklarını zaten hep va-
rolan, verilmiş olan bir “iyi insan işlevselliğinin” 
(good human functioning) gereklerinin gerçekleş-
tirilmesine, gerektiğinde formalizasyonuna, hattâ 
yasallaştırılmasına yönelik etik normlar olarak an-
lamak mümkün olacaktır.

Kısaca söylenirse, bu tür bir bireşim, insan 
haklarının, iyi kavramının adalet mertebesinde 
kodlanması olduğunu gösterecektir. Bu, adalet il-
kesinin herkesin kendi iyi anlayışını özgürce izle-
yip gerçekleştirebileceği ortamın ilkesi olduğunu 
söyleyen Rawls’un kuramının tersinden okunma-
sı olacaktır: Adalet, aslında ortak olan, paylaştı-
ğımız iyi yaşam anlayışının formalizasyonudur; 
17  İnsan haklarının, insanın olanaklarının gerçekleşmesi çerçe-
vesinde anlaşılması ve pratikte hakların böyle bir uygulanımla 
yürütülmesi gerektiği görüşü için bkz. Ionna Kuçuradi, Human 
Rights. The Idea, the Demonds and the Instruments, s. 81 – 84 
ve Kuçuradi, Felsefe ve İnsan Hakları, s. 51-53.

yalnızca iyi insan yaşamına dair bir iyi anlayışının 
tasarlanmasıdır, diyebiliriz. Varolan haklar kura-
mında sorunlar olması –normatif kurgusunda iyiye 
yer vermemesi– hakların evrenselliğini reddetme-
miz gerektiği anlamına gelmez.

Burada dikkat çekici nokta, hem Kantçı çağ-
daş liberallerin hem de toplulukçuların iyi kavra-
mını göreceli anlamada ısrar ediyor olmalarıdır. 16 
Birinciler için iyi özneldir, öznenin değişken ve gö-
receli durumlarına ilişkindir, bu nedenle evrensel 
haklardan belli bir mesafede tutulmalıdır. İkinciler 
varolan ölçüttür; bir topluluğun iyi anlayışı üyeleri-
ne ortak olsa da, iyi kavramı topluluktan topluluğa 
ciddî farklılıklar gösterir.

Görünen o ki, hakların evrenselliğini formel ve 
negativist bir çerçeveden uzak temellendirmenin 
yolu, en azından temel hakların içeriğini ve sınırını 
belirleyen evrensel bir iyi kavramsallaştırmasıdır. 
Eğer bu yapılırsa, toplulukçu haklar eleştirisi cid-
diye alınıp göğüslenmiş olacak ve toplulukçuluğun 
görecelikçi sonuçlarından kaçınılmış olacaktır. Bu 
iyi kavramı, aşkın, metafizik, hattâ soyut olmak 
zorunda değildir. Aslında, tam da insan haklarının 
normatif ilkeler olarak insan olmaktan türetilen yö-
nergeler olmasına uygun olarak, geçerliliği insan 
olmayla sınırlı bir iyi kavramı olmalıdır.

Böyle bir iyi yaşam tasarımı, eşitlik karşıtı dü-
şünceler barındırdığı önyargısıyla insan hakları 
tartışmalarında göz önüne alınmayan Aristoteles’in 
felsefesinde ve özellikle Aristoteles’in çağdaş 
yorumcularından Martha C. Nussbaum’un eser-
lerinde bulunabilir. Elbette yapılması gereken, 
insan haklarına Aristoteles felsefesinden bakmak 
değil, Aristoteles felsefesine insan haklarının ev-
renselliği sorusu açısından bakmaktır. Nussbaum, 
Aristoteles’i dikkatli okuduğumuzda, iyi olanın 
insan olmanın koşullarıyla ilgili bir evrensellik 
taşıdığını; bazı erdemler kültürel spesifik pratik-
lere bağlı görünse de, “iyi insan yaşamı”nın öl-
16  İyiden ve iyi yaşamdan anlaşılanın mutlaka bir çoğulluk ve 
görelilik arz ediyor olduğunda ısrar etmek, aslında bütün insan-
lar ve zamanlar için geçerli, değişmez bir iyi idesinin olduğunda 
ısrar etmekten, dogmatiklik düzeyi açısından pek farklı değildir. 
Bu konuda, iyi yaşamın hep göreli olduğu düşüncesinin, mo-
dern felsefede öznelciliğin etkisiyle ortaya çıktığını öne süren 
bir çalışma için bkz. R. B. Pippin, Hegel, Modernity, Habermas. 
Pippin’e göre, iyi yaşamın herkes için ortak bir temel olarak alı-
namayacağı iddiası, liberalizmin hiç ödün vermek istemediği bir 
diretmedir ve bu diretme, iyi yaşam üzerine görüşlerin çoğullu-
ğuna dair modern ethos’la iç içedir.

gerektiği koşullarda da legalizasyonudur. Şimdi 
Nussbaum’un yorumuyla 18 Aristoteles’teki insan 
görüşüne, iyi insan yaşamı ve seçme kavramlarının 
anlamlarına bakalım.

Aristoteles’çi İnsan Görüşü
İnsan hakları metinlerinde olsun, kuramlarında 

olsun insan olmanın ne olduğu açıkça belirtilme-
mektedir. Bu aslında, bir yetersizlikten çok, kimi-
leyin bilinçli bir kuramsal kaçınmadan kaynaklan-
maktadır. Bu konuda üç temel neden bulunabilir: 
insanın apaçık olduğu varsayımı, paternalizmden 
kaçınma ve metafizik geleneğe dönme korkusu. 
Teker teker ele alınırsa, apaçıklık tezi insan görü-
şünü apaçık belli olduğu varsayımıyla tanımlama-
dan bırakmaktadır. Oysa insan haklarının felsefî te-
mellendirilmesinde, bu türden bir varsayıma değil, 
insan olmanın sorguya açık olmasına (insan olmayı 
sorgulamaya) gereksinim duyuyoruz. İnsan dendi-
ğinde, çeşitlilik arz etse de, belli sınırlar içinde şöy-
le veya böyle ortak olarak paylaşılan özelliklerden 
bahsedebilmemiz gerekmektedir.

Öte yandan, pratikte de, insanın ne olduğunun 
apaçık olduğu varsayımının yanlış olduğu, zaman 
içinde, – insan hakları belgelerinde de kendini gös-
teren– insanı niteleme çabalarında ortaya çıkmıştır 
denilebilir. 1948 Bildirgesi’nde “herkes” sözcüğü 
yeğlenip bu genel betimlemeyle yetinilmişken, 
1993 Viyana Bildirgesi’ne gelindiğinde, bu genel 
betimlemelerden uzaklaşılıp, insan kümesinin alt 
kümelerine ve kimliklerine ilişkin haklardan söz 
edilmiş ve bu hakların içerikleri tanımlanmaya baş-
lanmıştır. Özel olarak kadın, çocuk ya da göçmen 
işçi haklarının bu bildirgede yer alması, insandan 
anlaşılanın apaçık olmadığı; haklar insanın ne ol-
duğunun apaçık olduğu varsayımıyla düşünüldü-
ğünde, belirli grupların insan endişesinden kaynak-
lanıyor gibidir.

Paternalizm sakıncası ise, insan haklarının Batı 
kökenli olduğu, bu nedenle de yalnızca Batıda ge-
çerliliğe sahip normlardan türetildiği eleştirilerinin 
ciddiye alınması sonucu ortaya çıkan bir ikirciklen-
menin ürünüdür diyebiliriz. İnsan kavramı formel 
bırakılmalı; kültür, tarih ve coğrafya farklarının 
oluşturduğu içerikten uzak tasarlanmalıdır. Aksi 

18  Bkz. Martha C. Nussbaum, Aristotelian Social Democracy.
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takdirde, Batının değerlerinin dünyanın diğer kül-
türlerine –evrensel insan anlayışı yoluyla– daya-
tılması, Batının Batılı olmayanlara insan olmanın 
içeriğini tanıtması gibi bir sorunla karşı karşıya 
gelinecektir. 

Metafizik ya da özcü yaklaşımlardan kaçınma 
ise, bir tür felsefî temellendirmeden kaçınmanın so-
nucudur, diyebiliriz. Bu sakınca, insanın bir doğası 
olmadığını, yalnız kültürel olarak değil, tarihsel ola-
rak da, hattâ toplumsal konumlara göre de değişen, 
dolayısıyla bir özle ifade edemeyeceğimiz türden 
bir varlık olduğunu (varoluş olduğunu) öne süren 
felsefî akımlardan kaynaklanmaktadır. Bu teze göre 
metafizik bir felsefeye dayandırmadan insan özün-
den söz etmek mümkün değildir. Bir yönüyle toplu-
lukçu yaklaşım da, haklar eleştirisini böyle bir yol-
dan yürütmektedir: Kantçı liberal hakların tasarım 
düzeyinde dayandığı “benlik” ya da özne kavram-
ları, deneyden koparılmış oldukları için metafizik 
kurgulardır ve yaşayan, belli bir tarihsellik içinde 
eyleyen “somut” bireylerle ilişkisi yoktur. Daha 
önce de belirttiğimiz gibi, toplulukçuluk, insan kav-
ramının genel geçerliliğini onaylamamaktadır.

Belki de çoğu zaman bu üç sakıncanın birlikte 
etkili olması nedeniyle ortaya çıkan durum, insan 
haklarının evrenselliğinin tanımlanmasında insanın 
evrenselliğinden değil de, hakların evrenselliğin-
den başlanmasından kaynaklanıyor. Bu da insanın 
evrenselliğini hakların evrenselliğinden çıkarsa-
mayı gerektirir. Yani insanın evrenselliği, normatif 
düzeyde tanıtlanabilir hakların öznesi olmasından 
gelen bir evrensellik olarak tanımlanmakta, insan 
olmanın evrenselliğinin de ancak bu haklarla ilişki 
içinde anlaşılabileceği varsayılmaktadır.

Oysa, değişmez bir öz olarak insanı tanımla-
mak, yalnızca formel olarak tanımlamanın ya da 
tanımlamamanın tek alternatifi değildir. Özellikle 
son on yılda gündeme gelen kadın, ırksal azınlık, 
göçmen, işçi, yerli halklar, çocuk, hattâ daha spe-
sifik olarak kız çocuk küme ve kimliklerine ilişkin 
hakların içeriklendirilmesi çabaları, insanı tanımla-
ma gereğini daha da pekiştirmektedir. Aslında bu 
gelişmeler, “hukukun deformalizasyonu” (ya da 
materialization of law anlamında hukukun içerik-
lendirilmesi) denen daha genel sürece ilginç ben-
zerlikler göstermektedir.  19 Kimi kuramcılar, haklar 
19  20. yüzyıl Avrupası’ndaki refah devletine yönelik yasama-
lara ilişkin Habermas’ın tartışması için bkz. Law and Morality. 

hakları kapsamında ayrıca ele alınmasını gerekli 
kılmıştır, diyebiliriz.

Kadın haklarının insan hakları kapsamında ay-
rıca belirlenmesi gereği ise, bazı kültürlerde kar-
şılığını kolay bulamayacağımız özerklik ve kişisel 
saygınlık kavramlarının erişemediği durumların 
bilgisine bağlıdır. Kadınlar bazı toplumlarda insan-
dan–az olarak görülüyorsa, tam bir özerklik içinde 
olmaktan, insan haklarının varsayımsal düzeydeki 
evrensel – ussal öznesinden uzak durumdadırlar. 
Başka deyişle, ancak belli asgarî koşullar sağlandı-
ğında, kadınlar hem insan olarak belli haklara sahip 
olduklarının hem de bu hakların özünün gerçekleş-
tirilmesine yönelik özel talepler getirebilecekleri-
nin farkına varabilirler.

Kısacası, bu belli kümelere tanınan “özel” insan 
hakları, aslında genel insan haklarını gerçekleştir-
me olanaklarını yitirme tehlikesiyle yüz yüze olan 
kişilere ilişkindir diyebiliriz. 20 İnsan olmak derece-
li bir durumdur, tamamıyla kaybedilmesi istisnaî 
olsa bile, insan olmak bir dizi yapabilirlik olarak 
anlaşıldığında, olarak anlaşıldığında, insandan az 
duruma düşmek her zaman mümkündür. Burada 
dikkat edilmesi gereken nokta, dereceli ifadesinin 
kademeli (gradual) ifadesi ile karıştırılmamasıdır. 
İnsan olmanın kademeli olduğunu söylemek, çeşit-
li nedenlerden ötürü (yetenek, zekâ, v.b.) bazıları-
nın diğerlerinden daha fazla ya da daha az insan 
olduğunu akla getirir, ki bu da –Nino’nun belirttiği 
gibi– insan haklarının evrensellik ve eşitlik ilkele-
riyle çelişir. 21 İnsanın kademeli bir varlık olduğunu 
öne sürmek, insan olmanın temel koşullarına iliş-
kin değil, verili insan kümelerinde varolan eşit-
sizliklere ve farklara ilişkin bir önermedir. Oysa 

20  İnsan haklarının iktidar ilişkilerinden koparılarak anlaşılama-
yacağını savunan bir görüş için bkz. Neil Stammers, Human Ri-
ghts and Power. Stammers’a göre, toplumda mevcut eşitsizlik-
ler, insan haklarının uygulamasında göz önüne alınması gereken 
durumlardır. Benzer bir şekilde, Hannah Arendt de, vatandaşlık 
haklarından yoksun kalanların insandan sayılmama, insandan 
– az olma durumuna düşebildiklerini öne sürmüştür. Özellikle 
20. yüzyılda ortaya çıkan zorunlu göçmenlik olgusu, vatandaşlık 
haklarının eşitlikçi kapsamından dışlanan kitleler yaratmıştır. 
Bkz. Arendt, The Perplexities of the Rights of Man, s. 290-302.
21  İnsan terimiyle kademeli bir durumu varsayan yaklaşımla-
rın kuramsal olarak ya biyolojik ırk anlayışına ya da seçkincili-
ğe gidebileceğini öne süren bir uyarı için bkz. Nino, The Ethics 
of Human Rights, s.36. Fakat, Nino’nun savunmakta olduğum 
dereceli anlayışa da karşı olduğunu belirtmeliyim. Nino’ya göre, 
insan hakları kapsamındaki insan görüşü, “ya hep ya hiç” olarak 
anlaşılmalı ve “kategorik” olarak ele alınmalıdır. Bkz. s. 35 – 38.

enflasyonundan bahsederken, kısmen de olsa bu 
kümesel, kolektif ya da insan denen varlığın alt 
kümelerine ilişkin hakların giderek çoğalmasından 
yakınıyor oldukları söylenebilir.

Burada düşünülmesi gereken şey, insan hak-
larının hukuksal pratiğinde çıkabilecek sorun ve 
çelişkilerden çok, bu alt kümelendirmelere neden 
gereksinim duyulmuş olduğudur. Bu gereksinim 
anlaşıldığında, insan olmanın tanımının da bir 
olup–bitmişlikten uzak, asgarî bir evrensellikle 
yapılması gerektiği ve bunun da aslında mümkün 
olduğu açığa çıkar. Bu sorun incelendiğinde, yu-
karıda anılan bu hassas kümelendirmeler içinde 
görülen kişilerin belirgin dışlamaya ya da kötü mu-
ameleye maruz kaldıklarında, insandan–az olma 
durumuna düşen insanlardan oluşan gruplar oldu-
ğu görülecektir. Bu tür durumların –içeriği kolay 
belirlenemeyen– “insan onuru” terimiyle ele alına-
mayacağı görülmüş olsa gerek ki, özel olarak hem 
bazı kolektif haklar hem de daha spesifik olarak 
kadın, göçmen işçi, yerli halklar ve çocuklar için 
yalnızca insan kavramıyla tanınmış olan hakla-
rın içeriği tanımlanmaktadır. Başka deyişle, insan 
haklarının, bu gruplara mensup kişiler için belirli 
koşullarda neler getirdiğinin ayrıntılarıyla belirtil-
mesine gerek duyulmaktadır.

Böyle bakıldığında, insan haklarının evrensel-
liğine uygun bir insan anlayışının, belli koşulların 
rastlantısallığına ilintili bir insan olma anlayışıyla 
örtüşmek zorunda olduğu açıktır. Özellikle çocuk 
haklarının içeriklendirilmesinin, henüz tam insan 
olmamalarından ötürü çocukların sahip olduğu 
hakların ek bir normatif desteğe ihtiyaç gösterme-
sinden kaynaklandığı söylenebilir. Aynı şekilde, 
göçmen işçilerin durumu, özellikle vatandaşlık 
haklarının söz konusu olmadığı durumlarda, bu 
insanların insandan az sayılarak muamele görme-
leri olasılığına karşı, bu gruba özgün hakların insan 

Habermas’a göre toplumdaki belli kesimler için haklar tanımak, 
klasik liberal evrensel haklar anlayışına karşı bir gelişmedir ve 
uzun vadede kaçınılmaz olarak hukukun deformalizasyonunu 
(içeriklendirilmesini) getirmiştir. Modern hukukun meşruluğu-
nun, formel olmasından kaynaklandığında ısrar eden klasik hu-
kuk geleneği, bu deformalizasyonu olumsuz karşılamıştır. Çün-
kü verili toplumsal ve iktisadî koşulların ürünü olan grup hakları, 
mevcut hukuk sisteminin formuna yabancı içerikler eklemekte-
dir. Habermas ise, içeriklendirmeyi (hukukun içeriklendirilme-
sini) olumlu bulmakta, hukukun meşruluğunun da günümüz 
koşullarında artık legal formalizm yoluyla sağlanamayacağını 
görmemiz gerektiğini vurgulamaktadır.

insanı dereceli bir varlık olarak anlamak, insan 
haklarında varsayılan insan anlayışı ile verili ko-
şullar altında yaşamakta olan bir insan kümesinin 
arasındaki ilişkinin sorunsal olabileceğini, bu iliş-
kinin dereceli anlaşılması gerektiğini ve kişi ya da 
hakların öznesi olmanın verili özellikler değil, belli 
olanaklarla gerçekleştirilen durumlar olduğunu öne 
sürmektir. İnsan olmayı dereceli bir durum olarak 
anladığımızda, şu soruları sormamız gerektiği açı-
ğa çıkar: bir toplumsal ve tarihsel durumda, verili 
bir grup insan, insan haklarını talep edebilecek ev-
rensel özne olma olanaklarına ne derece sahiptiler? 
Ya da onlar, insan haklarının varsaydığı insan an-
layışına gerçek koşullar altında ne kadar yakın, ne 
kadar uzaktırlar?

Bu nedenle, insanı verili ve sabit bir kategori, 
bir öz olarak, ya da doğasıyla ele almak yerine, 
insan denen varlığı aslında bir dizi yapabilirlik ve 
gereksinim toplamı olarak anlamak daha doğru gö-
zükmektedir. Bu özellikler ışığında bakıldığında da 
insan olmak, belirgin maddî ve kurumsal düzenle-
melere bağımlı rastlantısal bir durumdur ve ancak 
bu düzenlemeler bağlamında insan haklarını hem 
evrensel hem de eşitlikçi bir şekilde anlayabiliriz.

İnsan olmanın tanımlanması gerekliliği, bu ya-
zının başında tartıştığım insan haklarının gerçek-
leşmesine dair sorunla da bağlantılı görünüyor: 
dünyadaki insanlar arasında bazı kesimler insan-
dan–az sayılarak muamele görüyorsa, bu açık bir 
şekilde, hakların gerçekleşmesinin ancak mağdur 
durumda olmayanlar için evrensellik taşıdığı anla-
mına gelir. Örneğin, sendikal haklara erişimi müm-
kün olmayan bir göçmen işçi için insan haklarının 
gerçekleştirilmesi süreci ile kalkınmış bir ülkedeki 
her tür vatandaşlık hakkına sahip bir “kişi olarak” 
yaşayan işçi için hakların gerçekleştirilmesi arasın-
da ciddî eşitsizlikler vardır; aslında bu fark, tartı-
şılıp durulan kimlikler ve kültürel farklardan çok 
daha önemlidir.

Aristotelesçi felsefede bu sorunlara ışık tuta-
cak nitelikte bir önerme bulmak; insanı olup–bit-
mişliğiyle değil de, olanaklarının gerçekleşmesine 
bağlı bir varlık olarak anlamamızı sağlayacak bir 
yaklaşımı benimsemek olanaklıdır. İnsan haklarına 
ve bu hakların varsaydığı insan anlayışına bağlana-
bilecek önerme, olanaklara sahip olmanın (potan-
siylitenin) önce geldiği, ama gerçekleşmenin daha 
değerli (üstün) olduğunu dile getirir. Platon’un ide-
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alar kuramından ayrıldığı noktada Aristoteles, ger-
çekleşme durumunun, olanak (potansiyel) olarak 
varolma durumundan daha önemli olduğunu vur-
gulamıştır. İnsana uygulandığında bu önerme, ger-
çekleşmemiş potansiyelin önemsiz olduğunu değil, 
gerçekleşmiş olsun olmasın, tüm potansiyellerin 
gerçekleşme açısından, gerçekleşmeye yönelik ol-
dukları varsayımıyla anlaşılmaları gerektiğini ileri 
sürer. Bu da bize insan haklarının evrenselliğiyle, 
hakların özlerinin gerçekleştirilmesi arasındaki ba-
ğın liberal haklar kuramında anlaşılageldiğinden 
çok daha güçlü olması gerektiğini gösterir.

Aristoteles felsefesine göre etik – siyasal etkin-
lik, verilmiş insan yapabilirliklerinin gerçekleşme 
koşullarının sağlanması amacına dayanmalıdır. 
Bu çaba, insanların yalın yaşam koşullarını sağla-
makla yetinmemeli, iyi yaşamı seçme olanaklarını 
pekiştirmelidir. Burada dikkat edilmesi gereken şu-
dur: Aristoteles –Nussbaum’un da belirttiği gibi– 
bir iyi yaşam anlayışını herkese dayatmaktan de-
ğil, insanların isterlerse iyi yaşamı seçebilmelerini 
sağlayan koşulların herkes için sağlanmasından ve 
bu koşulları herkesin seçebilmesinin koşullarının 
gerçekleştirilmesinden söz etmektedir.

Seçiş ve seçiş yapabilmenin koşullarının kav-
ramsallaştırılması, insan hakları bağlamında dü-
şünüldüğünde, hakların gerçekleştirilmesinin, 
hakların içeriğine ilişkin seçişin olanaklı kılınması 
ve belli bir hakkın konusu olan yaşam durumunun 
(condition of life) erişilebilir olması anlamına ge-
leceği sonucuna varırız. Örnek verecek olursak, 
kadınların çalışma hakkının gerçekleşmesi, bütün 
kadınların çalışmasıyla değil, çalışıp çalışmama 
arasında seçim yapma olanağının bütün kadınlara 
sağlanmasıyla olacaktır.

Buradaki seçim kavramı, Nussbaum’a göre, 
klasik liberal geleneğin özgürlük anlayışından 
üstün, pratiğe çok daha yakın bir anlayıştır. İnsan 
haklarının temeli olarak “iyi insan işleyişi” (good 
human functioning) fikrinin kabul edilmesi, evren-
selliğin temellendirilmesinde katkıda bulunacak 
niteliktedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, 
iyinin bir topluluğun ya da kültürün spesifik iyisi 
olmadığıdır. Özellikle seçim kavramıyla birlik-
te düşünüldüğünde, insana ilişkin iyinin kültürel 
farklılıklarından önce gelen, insan kavramını göre-
celileştirmeden koruyan, ama aynı zamanda insan 
olmanın rastlantısal olduğunu –belli koşullara, top-

lendirici bir liste sunar. Nussbaum, bu özelliklerin 
bulunmadığı bir insan topluluğu düşünemeyeceği-
mizi öne sürer.

İnsan Olmanın Kurucu Öğeleri ya da 
Yaşamın İnsansal Formunda Aldığı 

Biçim (The Shape of the Human 
Form of Life)

1) Ölümlülük: Ölümle yüzleşme ve bu fenome-
nin bilgisi, insan için bir sınır olarak ortaya çık-
makta ve insan olmanın önemli bir ölçütünü, ortak-
lığımız çerçevesinde açık kılmaktadır.

2) Bedensellik: Kültürel ve tarihsel fark ve dö-
nüşümler bedenimizi algılamamızı ve bedensel de-
neyimlerimizi ne denli derinden etkilerse etkilesin, 
bedenin kendisi evrenseldir ve bu boyut beraberinde 
dört ana evrensel gereksinimi getirir: a) yemek ve su 
için gereksinim, b) barınak, c) cinsel arzu, d) beden-
sel hareketlilik (bir yerden bir yere gidebilme yetisi).

3) Haz ve acı duyabilme: Evrenselleştirilebilecek 
olan, insan olmanın kaçınılmaz olarak hazza yönel-
meyi ve acıdan kaçınmayı kapsadığıdır. Bu iki aşırı 
ucun da insandan–az olmaya neden olabileceği, ya 
da başkaları için insandan–az olmayı getirebileceği 
eklenebilir.

4) Bilişsel yeti: Nussbaum, kültürler ve gele-
nekler birbirinden ne denli farklılık gösterseler de, 
düşleme gücünden, algılamadan, muhakemeden 
yoksun bir insan topluluğu bulamayacağımızı be-
lirtmektedir. Algılama, düşlemleme ve düşünme 
evrensel insan yetileridir.

5) Çocuk gelişimi: Çocukların hangi ortamda 
olursa olsun evrensel bir eksikliği söz konusudur. 
Çocuklar diğer insanlara aşırı bir bağımlılık için-
dedirler, bakıma muhtaçtırlar. Çocuklar söz konusu 
olduğunda, temel bir gereksinimden, ama aynı za-
manda çocuk olma olanağının tanınmasından söz 
etmek gerekmektedir. Yani çocuklara temel bakı-
mın sağlanmasının yanı sıra belli bir süre çocuk 
olma (çocuk olarak yaşama) olanağının gerektir-
diklerinin de, hem negatif hem pozitif yaklaşımlar-
la gerçekleştirilmesi iyi yaşama hazırlık sürecinin 
de insan hakları kapsamında görülmesini gerektirir.

6) Pratik akıl: Bilindiği üzere, Aristoteles’te 
phronesis düzeyi kişiden kişiye değişse de, her 

lumsal ve kurumsal düzenlemelere bağlı olduğu-
nu– vurgulayan evrensel bir iyi olduğu açığa çıkar. 
İnsan olmanın rastlantısallığı barındırdığını, dere-
celi bir durumu ifade ettiğini söylemek, insan kav-
ramının evrenselliğini zayıflatmaz; tersine, aslında 
pekiştirir. Çünkü, böyle bakıldığında, insan olmaya 
elverişli olan ve ona engel oluşturan durumların 
evrensel bilgisine varmamız olanaklıdır.

Bu evrensel ve insana dair iyinin bir dizi özel-
likler ya da yapabilirlikler ve gereksinimler ola-
rak sıralanması, insan haklarının evrenselliğinin 
bilgisine ulaşmada yardımcı olacak niteliktedir. 
Nussbaum’un savunduğu bu Aristotelesçilik, top-
lulukçuluğu destekleyen ve erdemlerin geleneklere 
bağımlılığını vurgulayan çoğu Yeni Aristotelesçi 
yaklaşımdan tamamıyla ayrıdır. 22 Burada savunu-
lan iyi insan yaşamı anlayışı, toplulukçu düşünür-
lerin topluluğa özgü iyi anlayışından –ki hakların 
evrensel olamayacağı bu iddiayla beslenmektedir– 
çok farklıdır.

Nussbaum’a göre de iyi yaşam, seçilmesi zo-
runlu olmayan, ama seçilmesi istenebilecek olan 
koşulların ve durumların bilgisidir. Dolayısıyla 
önemli olan, seçimin olanaklı kılınması, herkesin 
tam anlamıyla insan olmayı seçebilmesinin olanak-
lı hale getirilmesidir.

Bu yönelimi insan haklarına bağlarsak, ortaya 
çıkan sonuç şöyle dile getirilebilir: İnsanın ortak 
özelliklerinin ve bu varlığa özgü yapabilirliklerin 
bilgisi, insan hakları ve bu hakların özlerinin ger-
çekleşmesi ilişkisini hem daha iyi anlayabileceği-
miz, hem de pratik yönergeler çıkarabileceğimiz bir 
etik temel sağlar. Önce, Nussbaum’un Aristoteles’i 
izleyerek çıkarsadığı temel insan özelliklerine 
(common features of our humanity) kısaca baka-
lım: Nussbaum birinci düzey dediği bu listesini 
daha sonra ortaya koyduğu temel insan yapabilir-
liklerine temel almaktadır. İnsanlığa ortak bu temel 
özellikler, yukarıda tartıştığımız insan görüşünün 
belirsizliği sorununa ilişkin ele alındığında, insan 
haklarına uygun, bu hakların evrenselliğini güç-

22  Nussbaum’un toplulukçuluğu destekleyen Yeni Aristotelesçi 
yaklaşımları eleştirdiği çalışması için, bkz. Non-Relative Virtues. 
Burada Nussbaum özellikle MacIntyre’ın getirdiği ve erdemlerin 
geleneklere, kültüre ve tarihsel geçmişe özgü, dolayısıyla göreli 
olduğunu savunan yaklaşımı eleştirmektedir. Nussbaum’a göre, 
Aristoteles felsefesinde göreli olmayan, evrensel içerikli erdem-
ler de vardır ve bu erdemler genel geçer bir insan–iyiliği anlayışı-
nı temellendirmektedir.

insanın sahip olduğu bir yetidir ve yaşamdaki al-
ternatifler arasından seçiş yapmaya ilişkindir. 
Varolandan daha iyi yaşamak neyin iyi olduğunun 
yargısını ve yargı gücünün gelişmiş olmasını ge-
rektirir. Alternatiflerin sayısı ve niteliği kültürden 
kültüre değişse de, seçme için gereken yargı yeti-
si, insanın evrensel bir özelliği olarak görülmeli-
dir. Dolayısıyla, burada önemli ve insan haklarına 
ilişkin olan boyut, kişisel özgürlük değil, seçişi 
olanaklı kılan asgari koşulların sağlanması, seçe-
bilmenin maddî koşulların sağlanması – ve açık 
tutulmasıdır denebilir.

7) Diğer insanlarla ilişkide bulunabilme yeti-
si: Asgarî düzeyin gereklerinden yola çıkarak dü-
şündüğümüzde, insanın insandan–az duruma düş-
memesi için, bu varlığın en azından aile ve dost 
ilişkilerine ve mümkünse toplumsal ve medenî 
ilişkilere gereksinimi olduğu kadar, bu ilişkileri 
kurabilme yeteneğinin de olduğu evrensel düzeyde 
anlaşılmalıdır.

8) Doğanın diğer varlıklarıyla ilişki içinde 
olma: Hayvanlar ve doğayla ilişkili bir şekilde ya-
şayabilmek –ki burada asgarî standart söz konusu-
dur–, doğanın olanaklarını ve güzelliğini görebil-
mek, iyi insan yaşamının boyutlarından biridir.

9) Eğlenme ve oyun: Nussbaum bu etkinlikleri 
gerçekleştirememenin, özellikle çocuklarda anor-
malliklere yol açtığını bugün bildiğimizi belirt-
mektedir. Ayrıca, güldürünün ve oyunun olmadığı 
bir insan topluluğu tasarlayamayacağımıza göre, 
içeriği ne denli farklılaşsa da, bu etkinlikler de ev-
rensel insan yeteneklerinden, belki de gereksinim-
lerinden biri olarak anlaşılmalıdır.

10) Ayrı kalma: Her ne kadar diğer insanlarla 
birlikte olma genelde hoşumuza giden bir şeyse de, 
Nussbaum’a göre, zaman zaman da olsa kendi ba-
şımıza kalmak insan olmaya ait evrensel düzeyde 
tanımamız gereken bir özelliktir. Sürekli ve aralık-
sız toplumsallaşma da uzun süreli tecrit de insan-
dan–az olma durumunu doğurabilecek niteliklerdir.

Bu özellikler, iyi insan yaşamının eşiğini oluştu-
ran on temel yapabilirliğin bilgisini çıkarsamamızı 
sağlar. Yetiler, sınırlar ve gereksinimlerden oluşan 
özellikler listesi insan haklarına uygun insan görü-
şünü ortaya koyarken, işlevsel yapabilirlikler liste-
si bu özelliklerin gerçekleştirilme koşullarına ve bu 
koşulların seçilebilir kılınmasına ilişkindir. İnsanın 
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on temel işlevsel yapabilirliği (basic human functi-
onal capabilities) 23 şöyledir:

1) Tam bir yaşamı sonuna kadar sürdürebilmek, 
erken ölümden uzak, yaşamın tamamen değersiz-
leştiği (sürdürmeye değmez olduğu) durumlara 
düşmeden yaşayabilmek.

2) Sağlıklı olabilmek, yeterli beslenmek, uy-
gun bir barınağa sahip olmak, cinsel tatmin için 
olanaklara erişebilir olmak, bir yerden diğerine 
gidebilmek.

3) Gereksiz ve işlevsiz acıdan kaçınabilmek ve 
haz veren deneyimleri yaşayabilmek.

4) Beş duyuyu kullanabilmek, düşlemleyebil-
mek (tasavvur edebilmek), düşünebilmek ve akıl 
yürütebilmek.

5) Kendi dışımızdaki varlıklarla ve kişilerle 
bağlantı kurabilmek, bizi seven ve bize bakanları 
sevebilmek, yokluklarına üzülebilmek.

6) Bir iyi kavramı oluşturabilmek ve yaşa-
mımızın düzenlenmesinde eleştirel bir yaklaşım 
geliştirebilmek.

7) Başkaları için yaşayabilmek, başka insanlara 
ilgi gösterebilmek, çeşitli ailevî ve toplumsal ilişki-
lere girebilmek. 

8) Hayvanlarla, bitkilerle ve genelde doğayla 
ilgilenebilmek.

9) Gülebilmek, oyun oynayabilmek ve boş za-
man edimlerinden zevk alabilmek.

10) Başka birininkini değil de, kendi hayatımızı 
yaşayabilmek.

10.a) Kendi çevremizde ve yaşamsal bağlantıla-
rımız içinde hayatımızı sürdürebilmek.

Bu işlevsel yapabilirlikler, hakların evrenselliği 
ve gerçekleştirilmesi ilişkisinden bakılarak düşü-
nüldüğünde, insan hakları tartışmalarına yeni yol-
lar açılabilir. Ancak bu yenilik bir yepyenilik değil-
dir. Özellikle ikinci liste gözden geçirildiğinde, sı-
raladığımız yapabilirliklerin çoğunun insan hakları 
kapsamında zaten tanınmış olduğu açıktır. Ama bu 
yaklaşım ile haklardan başlayan yaklaşım arasında 
önemli bir kuramsal fark vardır: Aristotelesçi ba-
kışta yetilerden ve gereksinimlerden başlayıp, iyi 
insan yaşamını seçebilmenin koşullarına ve ancak 
oradan haklara gidilirken, haklar kuramı ters yön-

23  Bkz. Nussbaum (1990), s.225.

dan bağımsız olmalıdır; bu doğru, ama son kertede 
haklara, ancak evrensel bir iyi insan yaşamına bağ-
lanarak etik içerik kazandırılabilir. İnsan hakları 
açısından bakıldığında, bu öneri, hakları alttan sı-
nırlayan çoğul ve göreceli iyi anlayışlarıyla, hak-
lara yukardan değerini ve evrenselliğini sağlayan 
tek –ama içerdiği insan olma koşulları tartışmaya 
açık olan– bir iyi insan yaşamı düşüncesini ayrış-
tırmamız gerektiğini, bir üçlemeye doğru gitmemiz 
gerektiğini ortaya koymaktadır.
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den işlemekte, iyi kavramına gelince de nötralite 
sınırında durmaktadır.

Bunun nedeni, iyiyi kaçınılmaz olarak öz-
nel bir boyut olarak niteleyen anlayıştır. Oysa 
Nussbaum’un Aristotelesçi yorumu, iyiyi yalnızca 
insan olmaya ilişkin, evrensel düzeyde olanakları-
nın düşünülebileceği bir temel olarak alabileceği-
mizi göstermektedir. Böyle alındığında, haklar ve 
iyi kavramları arasında bir çelişki ya da kesin bir 
öncelik – sonralık sıralaması söz konusu olamaz.

Bu kuramsal çerçevenin insan haklarının ev-
renselliği ve hakların gerçekleştirilmesi ilişkisiy-
le de bağlantılı olduğu söylenebilir. Nussbaum, 
sözü edilen yeti ve gereksinimler ayrıştırıldığında 
insan olmanın, insan olarak süregitmenin bir eşik 
anlayışıyla yeniden düşünülebileceği sonucuna 
varmaktadır. Eşik, insana dair olanakların gerçek-
leştirilmesinin asgarî koşullarından oluşur. Eşiği 
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Böyle düşünüldüğünde insan hakları negativiz-
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alınıp, evrenselliği sağlamlaştırıcı yeni cevaplar 
geliştirmemiz de mümkün olabilir. Hak savunucu-
ları ile iyi savunucuları arasında süregiden tartışma 
da, bu yolla olumlu bir arayışa yönlenmiş olacak-
tır. Ferrara’nın çözüm önerisi de 24, Nussbaum’un 
Aristoteles savunusuna yakındır: Hakların etik te-
mellendirilmesi, çoğul ve göreceli iyi anlayışların-
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Kavramsal Düşünce

Kavramsal düşünme ya da kavrayarak 
düşünme tekil varlığın içinden kav-
rama değil, kavramın içinden varlığa 

bakarak ve ilerleyerek düşünülmedir.  Kavramın 
içinden bakabilmek için önce konumuz olan kav-
ram kavranmalıdır. Bir başka deyişle,  anlıkta, o 
kavrama ilişkin “yeterli bir idea” oluşmuş olmalı-
dır çünkü ancak kavramın kavradığı kavrandıktan 
sonra kavramdan ortaya çıkacak da kavranılabilir. 
Kavram insan anlığında ve insan anlağı tarafından 
oluşturulur. İnsandan çıkan etkinin, yani sonucun 
kavranması için nedenin kavranması gereklidir, 
burada ortaya çıkan etki aynı zamanda insan kav-
ramının etkisidir, yani etkinin nedeni insandır, öyle 
ise insan kavramı bilinsin ki ondan ortaya çıkacak 
şeyler de bilinebilsin.

Kavramların anlıkta yeterli idealarının oluşa-
bilmesi için, ilk yapılması gereken o kavramları 
katışıksız hallerinde “kendinde kiplerinde” ele al-
maktır. Bu ön işlem yapılmazsa kavram pratikteki 
kipinde,  yani öteki kavramlarla ilişkisinden ortaya 
çıkan örgüsel olguda açık ve seçik tanınamayacak-
tır. Kavramın edimselleşmesinde –ki bu kavramı-
mızın öteki kavramlarla ilişkiye girmesi demektir– 
sınırlar ve bu nedenle kavramlar birbirine karışır, 
çünkü kavramların etkileri birbirlerine geçmiş ve 
bir tek örgüde birleşmişlerdir. Bu durumda örgü-
deki ögelerin her birini ayrı ayrı tam olarak seçe-
bilmek zorlaşır elde edilecek bilginin seçik ve açık 
olması zorlaşır.Oysa bilginin seçik olması zorunlu 
koşuldur. Çünkü etkiyi bilmek nedeni bilmekti ve 
neden etkiden önceki kavram idi. 

Üstelik bir kavramın salt seçkiliği değil açıklığı 
da –özünün açığa konması–da ancak “kendinde ki-
pinde”, arı kipte mümkündür. Her iki nedende bize 
bir kavramın “kendinde kipinde” incelenmesinin 
onun “upuygun”  ya da “yeterli nedenle” kavran-
ması için zorunlu olduğunu gösterir.

Kavramın Kendinde Kipi ve İki 
Yöntem- İki Yöntemde Kavramın 

Kendinde Kipi
Bize öyle geliyor ki, tümevarım ile tümden ge-

lim yöntemleri arasındaki fark, yöntemlerden çıkan 
bilgilerin içeriklerine de yansır. 

Tümden gelim yönteminde ortaya çıkan bil-
ginin bileşenlerinden her biri, kendinde kipinden 
geçerek o bilgiye girmiştir, öte yandan elde edil-
miş bilgi yanından bakarsak pratik bilgi kendinde 
kipinde bilgide –teorik bilgi–  içerilir. Böylece bil-
ginin teorisi ve pratiği olduğu gibi bilince yansır. 
Bu bilgi bilince gelmeden önce, yani nesnesinde, 
varlıkta zaten teori ve pratiğin birliği olarak, kurgul 
kiptedir.

Denmek istenen şudur; tümdengelimde bir tüze 
olgusunda olası anahtar kavramlar–hak, görev, ih-
lal, suç, ceza gibi– kendinde, yani soyut hallerinde 
iken incelenirler, inceleme bunların bir olgu örgü-
sünde edimselleşmiş kiplerinde daha kolay fark 
edilir.

Tümdengelimde kavramların “kendinde” kipin-
den edimselleşme kipine gidilirken, tümevarımda 
bilgi edimselleşmiş olandan elde edilir, bu durum-
da bilinç için ya da bilinçte, kavramın kendinde ki-
pindeki arı ideası oluşmadığı için bilgi teorisinden 
ya da bir başka adlandırma ile lojiğinden kopuktur, 
köksüzdür. Köksüz bir bilgi açık ve seçik değildir, 
deneyle sınırlıdır. Aslında bilginin kaynağını dene-
yimde aramanın, kökten kopukluk eksikliği taşıdı-
ğı şimdi daha iyi açığa çıkar. Tümevarım yöntemi 
gerçekte “tüme” ya da nedene varamaz etkide ka-
lır, bu nedenle şüpheyi olumsuzlayamaz–ortadan 
kaldıramaz– çünkü sonucu zorunluluk zinciri ile 
bağlanmamıştır. Oysa sonuçtan şüpheyi düşmek 
onu zorunlu zincirine bağlamaktır. Bilgi bir etkidir 
ve nedenin-nedenlerin etkisidir. Neden ve nedenler 
apaçık olmaz ise bilgide apaçık olamayacaktır (Bu 
konuda çalışmalarımız yeterli olgunluğa erişmiş 
olmasa da, çalışmamızın şüpheden arınmış etkile-
rini aşağıda da paylaşacağız. C.Ö).

Aklın Hakları
İnsan ve Hak 
Kavramlarının 
Kendinde ve 
İlişkili Kipinde 
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Tekil bilimlerin tümdengelim yöntemine yete-
rince yer vermemelerinin ortaya çıkardığı sonuç, 
bilgiyi bilenin kafasında, o bilginin köke bağlana-
mamış kökten kopuk halde bulunmasıdır. Genelde 
tüm tekil bilimler tümden gelmedikleri için kendi 
nedenlerine, logosa-lojiğe bağlanamazlar. Şunu 
bilmeliyiz ki, tüm varlığın ve bilginin nedeni lo-
gos-lojiktir. Öyle ise kök lojiktir.

Bir örnek verirsek, biyo-loji biliminde biyoda-
ki loji, lojinin “kendinde” ne olduğundan habersiz 
olarak öğrenilir. Bilimler kısmen boş halkanın far-
kındadırlar bu boşluğu kapatmak için tekil bilimle-
rin felsefesini icat etmişlerdir. Bu icat, tekili köke 
bağlayamadığı gibi kanımızca durumu daha da 
karıştırmış; eksikliğin kapatıldığı sanısı yaratmış, 
şüpheyi hadım etmiş, tekil bilimlerin gerçekte bi-
rer etki olan bilgileri lojik nedeninden koparıldığı 
için bilimler arasındaki evrensel – tekil bağını da 
tümüyle koparmıştır.

Şimdi yeniden kendi kavramımıza dönelim.
İnsan kavramını “kendinde kipinde” incelemek 

demek, öncelikle, o kavramı başka bir kavram de-
ğil, “o” kavram yapan şeyin ne olduğunu ortaya 
çıkarmak demektir. Bu işlem ise o kavramı kendi 
nedenine bağlamak demektir.

Kavramlar ve Varlıkları, nedenleri yolu ile var-
dırlar. Var olmayan kavram ve varlıklar nedenleri 
yolu ile yokturlar. Kavram ve varlıkları ‘o’ yapan 
şey özleri ise bu öz, varlıkla ve kavramla birlikte 
“neden”den gelmelidir, çünkü gelebileceği başka 
bir şey yoktur.

Kavramın Nedeni Olarak “Neden” 
Kavramı

Neden sözcüğünün etimolojisinde etki ile et-
ken”in ilişkisinden başka bir şey yoktur. Bir varlık 
durup dururken değil bir ne” nin etkisi olarak (“ne”, 
belirsiz özne olarak, “den” ise çıkılan yer, kaynak, 
başlanan yer anlamındadır) oluşur. Olmak aslında 
bir şeyden olmaktır. Bir şeyden olan olduğu şeyin 
özelliklerini yüklenir yeni bir bireşimde taşır.  Neyi 
yüklenir? Doğduğu şeydeki yüklemi yüklenir. Öyle 
ise nedende ne varsa nedenden çıkan etkide de o 
olacaktır. Belirlenmiş bir şey sonlu olduğundan ya 
da daha önce olmadığından onun bilgisini kendin-
den almayız çünkü yok olanın bilgisi de yoktur, var 
olanın bilgisi vardır ama var olan eskiden var değil-

ması için o özün ortadan kalkması gerekir, ya da 
onu töze bağlayan şeyin oluşması ortadan kalkma-
sı. Öyleyse bir şeyin özü aynı zamanda onun ka-
rakterinin kökü, özü öz-nesidir. Karakter, o şeyin 
nedenini olduğu gibi doğasını da gösterir. Burada 
devreye edimselleşme kavramı girer. Bir şeyin do-
ğasını edimselleşemesinde görürüz. Edimselleşme, 
yeni bir kipleşmedir. 

Kök, karakter, doğa, Yunancada “etika” demek-
tir, insanın özünün edimselleşmesi onun etiğidir, 
edimselleşmiş özü ise edimselleşmiş etiğidir. 

İnsan Düşünen Olarak –Doğal 
Olmayan–, Beden Olarak Düşünen 
Olmayan İki Özlü -İkiYüklemli Bir 

Varlıktır
Doğal olan, doğan doğma yüklemini taşıyan de-

mektir. Doğal olmayan doğmayan, doğma yükle-
mini taşımayan demektir. İnsan bedeni doğar çün-
kü insan bedeni doğma yüklemini taşır, karşıtı olan 
ölme yüklemini taşıdığı gibi. 

“Var olan her şey iki yüklem altında ve iki kip-
te vardır”; ya düşünce ya da doğa (physis) olarak. 
Varlıklar özlerini aynı zamanda onların düşüncesi 
ideası demektir-nedenlerinden yani yüklemlerin-
den alırlar. Her iki yüklem ve kipin doğaları onların 
işleyiş yasalarını içerir. Nedenleri,  yani yüklemleri 
bakımından insanın düşünen beden–doğa yanlarına 
daha yakından bakalım;

Bir şeyin nedeni ya kendindedir ya da başka-
sındadır. Nedeni kendinde olan sonsuz ve özgür-
dür çünkü var olmak için gereksindiği neden kendi 
içindedir. Nedeni başkasında olan sonlu ve bağım-
lıdır, çünkü başkası yolu ile var olabilir varlığı için 
başkasına muhtaçtır, başkası yoksa o da yoktur. Bu 
nedenle sonlu ve bağımlıdır.  Doğa nesnelerinin ne-
deni başkasındadır. Her biri öteki yoluyla var olur-
lar varlıklarını sürdürürler, ötekine bağımlı olan 
her şey bir süre boyunca var olabilir, yani sonludur.

Beden, bir doğa nesnesidir, öyle ise sonlu ve ba-
ğımlıdır ve nedeni kendinde değildir.

Tersine insanın ikinci yüklemi olan düşün-
ce’nin nedeni kendindedir. Tanrı’nın nedeninin 
kendinde olması arı düşünce kipinde olmasından 
kaynaklanır, Tanrı düşünen olduğu için nede-
ni kendindedir bu nedenle özgür ve sonsuzdur. 
Düşünce insanda, kendinde kipinde, “nedeni 

dir öyleyse onun eskiden olduğu bir yer vardır. O 
yer kendisinin bir önceki kipidir.

Neden, iki şey arasındaki var-oluş-sal ilişkidir. 
Varlığın da var olmamanın da etkenidir.  Neden, 
bir varlığın nedeni olabileceği gibi bir şeyin yok-
luğunun da nedenidir. “Her belirlenim zorunlu 
olarak bir olumsuzlama” olduğu için “bir şey” baş-
kası olmayandır, aynı neden hem bir belirlenimin 
hem de bir olumsuzlamanın nedenidir. Bir neden; 
olumlamanın ve olumsuzlamanın ortak nedenidir. 
Belirlenimler ve olumsuzlamalar nedenler olarak 
yüklem kipinde zeminden-tözden çıkarlar aynı ne-
denin bir varlığın olmasının nedeni aynı zamanda o 
varlığın olmamasının da olmama nedenidir.  Açıktır 
ki, neden, nedeni olduğu şeye önseldir, olacak olan 
bir şeyin varlığından ve olamayacak olan bir şeyin 
yokluğundan önce vardır. Var olan şey ise, nedene 
göre sonsaldır, nedenden sonra var olur,  nedenden 
sonra var olamaz.

Neden, her belirli şeyin zeminindedir. Zemin 
denilen ise nedenlerin zeminidir, tözdür, yüklemler 
ile oluşa gider yüklemler nedenlerde süre giden öz-
nedir, nedenler yüklemleri taşırlar.

Neden sorusu bütün öteki sorulara önseldir ne-
dir sorusunu kapsar. Nedir sorusu neden”den sızan 
etkinlik öğesindeki yüklem veya yüklemlerdir. 
Nasıl sorusu yüklemin ya da özün bir başka deyiş-
le “ne” olanın doğasının edimselleşmesini gösterir. 
Yöntemseldir.  

Bir Kavramın Özünü Bulmak
Bir kavramı düşünmek, onu öteki kavramlardan 

ayıran ve onu kendi yapan Öz”ü bulmakla başlar, 
özün edimselleşmesinin ve ilişkilerinin kavranması 
ile sürer. Peki, özü nasıl bulacağız? Her kavramda 
öyle bir belirlenim vardır ki, o belirlenim, kavramı 
“O” kavram yapan şeydir. Belirlenen bir yüklem-
dir. -Dir, o şeyin –dır’ıdır. Ya da bu belirlenim kav-
ramın belirleyenidir. Belirleyen, belirmenin özne-
sidir, öz-ne, öz-dür. Ya da öz “öz-ne”dir. 

Tersinden bakarsak, öz-“ne”de özün özü vardır. 
Öz, öz-ne’nin -ne’sinden gelir. “Ne”, Öz’ün nere-
den geldiğini anlatır. Öz bir şeyin “ne”-den’idir. 
“Den”“dir”i kaynağa bağlar, özü kaynağa bağlar. 
Öz, tözün belirlenimidir öyle ise Ne-den sorusu 
töz’seldir, kaynağı yani kökü gösterir. Bir şeyin o, 
ol-abilmesi için o, özün olması, o, ol-maktan çık-

kendinde” hali içinde özgür ve sonsuzdur ama bu 
sonsuz olan töz belirlenmiş bir şeyde, bir sonlu 
bedende edimselleştiği için,  salt kendi cinsinden 
dolayı sonsuzdur. Saltık sonsuz değil.

Filozofların İnsan Tanımları
Çeşitli filozofların insan tanımına bakarsak he-

men tümünün insanın iki kutuplu bir varlık oldu-
ğunu kuvvetle vurguladıklarını görürüz, tanımların 
hepsinde insan hem düşünen bir varlık hem de dü-
şünmeyen-doğal bir varlık tır.
Filozofların insan tanımları:
1. Konfüçyus’a göre “İnsan, öğrenen hayvandır.”
2. Thales’e göre ise “İnsan, araştıran hayvandır.”
3. Sokrates, “İnsan, sorgulayan hayvandır,” der.
4. Platon’a göre “İnsan, toplumsal hayvandır.”
5. Aristo için “İnsan, düşünen hayvandır.”
6. Kuşku duymaktan asla bıkmayan septikler için 
“İnsan, şüpheci hayvandır.”
7. Heraklitos“İnsan, tartışan hayvandır,” der.
8. John Locke’a göre “İnsan, deneyen hayvandır.”
9. J. Dewey için “İnsan, çıkarını düşünen 
hayvandır.”
10. Kant “İnsan, eleştiren hayvandır,” der.
11. Descartes olaya başka bir pencereden bakar ve 
“İnsan, konuşan hayvandır,” der.
12. Hegel için “İnsan, sistematik hayvandır.”
13. Popper’a göre “İnsan, yalanlayan bir 
hayvandır.”
14. İnsanla alakalı belki de en güzel şeyi 
Nietzsche söyler ve der ki “İnsan, düpedüz 
hayvandır!”
15. Erich Fromm’a göre “İnsan, seven bir 
hayvandır.”

İnsanın hayvan olmasında tüm filozoflar 
hemfikirdir, tanım için kullanılan ikinci yüklem-
lerin tümü düşünceden türemiş yüklemlerdir ve 
tümü düşünce yükleminin altına alınabilir.

Öyle ise insan hem düşünüce varlığı hem de 
bir beden olarak doğa varlığıdır.  Buna karşın in-
san kendi bilincinde, yukarıdaki kavramın kapsadı-
ğından başka bir “insan ideası” taşıyabilir buna yol 
açan çoğu zaman önyargılarıdır.
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Önyargı1
İnsanın kendine dönük öyle bir önyargısı vardır 

ki bu önyargı kendine ilişkin öz bilincinin gerçek-
liğini baştanbaşa kapatır; İnsan, kendinin fiilen ya 
da edimsel olarak düşünen insan olarak doğduğu-
nu sanır bu sanıya kesin olarak inanır.

Oysa insanda doğumla doğan bedendir, düşünce 
doğumla doğmaz. Doğumla doğan sadece yetidir, 
görme yetisi gibi. Görme yetisi doğar doğmaz işle-
meye başlar düşünce yetisi doğal gereçle çalışma-
dığı için gerisinde tinsel gerecin üretildiği uzun bir 
yol ister. Beden edimselleşmesi için gerekli gereci 
doğada dolaysız olarak bulur, aynı doğa düşünceyi 
edimselleştirmek için doğrudan gereç değildir çün-
kü doğa düşünce kipinde değildir. Düşünce, doğal 
olanı kendi cinsine dönüştürerek edimselleşir. Tek 
bir insanın doğayı düşünce cinsine çevirmesi ola-
naksızdır, sonlu bir bedende yaşar. Bu yüzden ken-
dinden önceki kuşakların ürettiği düşünsel gereç ile 
düşünmeyi becerebilir.

Kısaca insan doğuştan fiilen, (beden–hayvan) 
yalnızca potansiyel olarak düşünendir. Fiilen hay-
van olarak doğarız, fiilen düşünen olarak değil. 
Kabaca söyle diyebiliriz, hayvan olarak doğarız 
ama düşünen olabilmemiz henüz belli değildir. Bu 
çıkarımımız ne Locke’un “boş levha” kavramını 
çağrıştırsın isteriz, ne de varoluşçuluğun “insan 
doğaya fırlatılmış” bir yaratıktır betimlemesini.

Bu birinci önyargının yol açtığı ikinci bir ön 
yargı süreci etkilemeye devam eder.

Önyargı 2
İnsan olarak görülen, imgelenen herkes ne 

yaparsa yapsın tüm etkinlikleri düşüncelerinin 
etkinliğidir.

İnsan, düşünce–doğa ya da doğa–düşüncedir bu 
ikisi birbirinden ayrılmaz.

İnsana hayvandır demek, insan düşünür demek 
kadar gerçektir.

O zaman insanın etkinlikleri bu iki nedenden 
kaynaklanacağı için nedenlerin taşıdığı yüklem-
lerin etkinliği de olacaktır öyle ise insanın her et-
kinliğinde düşünen yanın etkisi olabileceği gibi 
bedensel yanın etkisi de olacaktır.

Yukardaki önyargı ve onun yargısı ile ortaya çı-
kan son-uç, düşünenin düşüncesinin bedensel yan 

önce us’un çıkarlardan bağımsız ve özerk olarak 
kullanılabildiğinde gerçekliği bilmeye yetenekli 
olduğu ortaya çıkmamıştı; insan sadece anlak uya-
nık ama us uykuda idi, yaşamına mitolojik bilinç 
kipi egemendi. Şimdi, insanın asıl bilinmesi gere-
ken yanının “düşünen” yan olduğu dikkatin düşü-
nen yana döndürülmesi ile barbarlıktan insanlığa,  
mitolojiden logosa geçileceği ve insanın bilen ola-
rak kendini var edebileceği anlaşılmıştır.

Bu özdeyişteki, insanın “düşünce” yanına özel 
vurgu bir yana; “kendini bil” özdeyişi, kavramsal 
bütünlüğü içinde kendin ne ise onu bil demektir,  
salt diyalektik olan değil, kurgul olanı bil. Önce 
ikili yapıyı tek tek “kendinde kiplerinde” sonra, 
ikili yapıyı birlik kipinde bil.

Biz insan olarak hem düşünen ve bileniz, hem 
de salt duyan ama düşünemeyen, hayvanız. Her 
iki yanımızın tek tek özelliklerini taşıdığımız gibi, 
bazı etkinliklerimizde bu iki yanımız birbirine ka-
rışır ve tanınmaz hale gelir. Bu nedenle kendimizi 
bilmemiz demek esas anlamında, düşünen ve hay-
van yanlarımızın gösterebilecekleri özellikleri ve 
iki yanın özelliklerinin karışmış haldeki kiplerini 
bilmek demektir.

Ancak “kendini bil” özdeyişi bu gün bir kez 
daha kullanıma sokulabilseydi bu kez, tam tersi bir 
vurgu yapmak gerekecekti, insan bilgi edinmeye 
başlayınca kendini salt bilen bir varlık olduğu kanı-
sına o kadar kaptırdı ki, bir yanının, beden-hayvan 
kipinde olduğunu unuttu. Hayvansı özelliklerini 
insansı özellik sanarak salt düşünen varlık olduğu 
önyargısını bilinç yerine koyarak hareket etmeye 
başladı. Böylece kendini bilemez hale geldi. Her 
iki dönemde farklı yanlar bilinç dışı kalsa da sonuç 
aynıdır, ister düşünen yan bilinç dışı kalsın ister be-
den-hayvan yanı, her iki nedenin de ortaya çıkar-
dığı etki düşünen yanın bilinç dışı kalışıdır, her ne 
kadar bu paradoks olarak görünse de.

İki Yüklemin İlişkilerinin Doğası
İnsan özel bir varlıktır. İnsandan başka iki yük-

lemli bir varlık yoktur. Bileşimli şeyler –ki bile-
şimsiz şeyler yalnızca kendinde şeylerdir yani so-
yutturlar– tekil şeylerin birleşmesinden meydana 
gelirler. Tekil şeylerin kendi karakterleri, Etosları 
birleşime katkı yaparken kendindedirler katkı-
dan çıkan sonuç bu kiplerinin olumsuzlamasıdır, 

tarafından etkilenmeyeceği yargısı üzerine kurulu-
dur. İnsan kavramına ilk adımda bu yargı ile başla-
mak, insan kavramının içerdiği nedeni, o nedenin 
etkisi olarak edimselleşmesini kavramın dışında 
aramak anlamına gelir. Oysa insanın ikili özünden 
çıkan etkinliklerine düşünce eşlik ettiği zaman dü-
şünen, güdüler eşlik ettiği zaman beden ya da hay-
vandır. Duyuların olgusallaşması ile ortaya çıkan 
duygu orta terimdir.

Bu önyargıyı besleyen dinsel bir kabulde “Tanrı 
insanı kendi suretinden yarattı” anlatısı eksik ya da 
yanlış anlaşılmaktadır. Doğrusu; tanrı, insanı doğa 
varlığı olarak yarattı kendi suretini ‘düşünen o’na 
ekledi olmalıdır,  çünkü kavrama uygun anlatı ikili 
yapıyı zorunlu kılmaktadır.

Bu ön yargıyı pekiştiren başka bir şey de bakara 
suresi 31. ayetteki Tanrı’nın Âdem’e şeylerin adı-
nı öğretmesi ile ilgili konudan yanlış bir çıkarım 
olmalıdır.

Ayetin Elmalılı Hamdi Yazır tarafından yapı-
lan meali şöyledir:“Ve Âdem’e bütün esmayı talim 
eyledi, sonra o âlemini melâikeye gösterip Haydin 
davanızda sadıksanız bana şunları isimleriyle ha-
ber verin buyurdu”.

Bu ayetten insan doğduğu anda şeylerin adla-
rını biliyor olarak doğar içeriği çıkarılmamalıdır. 
Ayetlerin birçoğunun doğrudan anlamları ile değil, 
olası simgesel dolayımlarından geçerek anlamlan-
dırılması gerektiği yaygın bir kabuldür, işi uzman-
larına bırakarak insanın adları toplumsal kültürden 
öğrendiği ama yine de talim sözcüğünde içerili 
olduğu gibi, bu adları uygulayarak-yaparak öğren-
diği göz önüne alınırsa bilginin doğumla gelmedi-
ğinin kabul edildiğini varsayabiliriz.  

Bu yaklaşımda bu önyargının gerçek değil,  bir 
önyargı olduğunu gösterebilir.

Elbette bir çocuğa toplum sunduğu gereç sa-
dece gereçtir, onu çocuğa öğreten gerçekte ondaki 
akıldır, insandaki arı akıl Tanrı’nın bir parçasından 
başka bir şey değildir.

Kendini Bil’medenBir Şey Bilinebilir 
mi?

Antik Yunan’ın, “kendini bil” özdeyişi insana 
“düşünen yanını” bil, şu ana kadar düşünen ya-
nımızın yeterince farkında olmamışız der. Çünkü 
us’un değeri yeni anlaşılmıştır. Antik Yunan’dan 

olumsuzlama içinde kendinde olan özleri varlığını 
korur, bireşimde neyin hangi tekil yandan geldiği 
bilinmelidir, bilinebilir. Burada seçik kavramı bü-
tün bilme sürecinde etkisini gösterir, insanın duygu 
ve düşüncelerinin birbiri karşısında seçik olmayışı 
düşüncenin -bu karışık kipte kendini tanıma güçlü-
ğü epistemolojinin- en büyük sorunudur, incelenen 
sonuçtur, sonuçta nesnemiz bireşimsel kiptir; bire-
şimlerin sonuçları açıkta, nedenleri ise karışıktır.

İnsanın genel etkinliği onun iki yükleminin tek 
ya da birlikte oluşturduğu etkilerdir, bu etkilerin 
bazılarının nedeni düşüncedir, bazılarının nedeni 
ise bedendir. Diğer etkinliklerde düşünce ve beden 
karışıktır, iki neden bu iki yan “kendinde” yalıtık 
ama edimsellikte etkileşim içindedir. Kuşkusuz et-
kileşim içinde olmayabilirler de.

Bütün sorun iki nedenin etkileşimi sonunda or-
taya çıkan etki-sonu-uç- da her iki yanı ve her iki 
yanın birbirine karşıne derece etkili olduğunu açığa 
çıkarmaktır.  Bunun için ayrımları birlikte birlikle-
rini ise ayrımda görebilmek gerekecektir. Aksi tak-
dirde olmayınca ya bir ayrım ötekini kapatır böyle-
ce birlik görülemez, ya da birlik ayrımları kapatır, 
bu seferde ayrımlar görünmez ve somut gerçeklik-
ten uzağa düşülür.

Ayrımların birlik tarafından kapatılmaması için 
her bir ayrımı kendinde olarak kavramak gerekir, 
böylece ayrımın birliğe kattığı ve aynı zaman-
da birliğin ayrıma kattığını beraberce “birlikte” 
görebiliriz.

 Öyle ise, İnsan da düşünce –beden,– hayvan 
birliği varsa önce her bir yanı ayrı ayrı kendinde 
düşünebilmeliyiz. Bu demektir ki, insan bir hay-
vandır bu nedenle bütün hayvan özelliklerini taşır 
ve bu özellikler her an edimseldir.

Aynı zamanda insan kendinde düşüncedir, öy-
leyse potansiyel olarak düşünce yükleminin bütün 
özelliklerini taşır.

İki yanın birliği yani onların birlikte edimselleş-
meleri bu yanların varlıkları ile yokluklarının çatış-
kısından oluşur. Kendinde Varlık, yokluğu ortadan 
kaldırarak edimselleşir, bu edimselleşme yokluğun 
ortadan kalkma sürecinin edimselleşmesidir öyley-
se edimselleşmede var olan varlık kadar var olan 
yokluk da etkindir daha doğrusu etkinlik denilen 
şey potansiyel varlık kiplerinden var olanların ve 
yok olanların birliği olan birleşik kiptir. Ama bu bir-
leşik kipte her ikisinin değil birinin varlığı diğeri-
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nin ise yokluğu edimsel olarak vardır, her ikisinden 
oluşmuş olduğu için aynı zamanda her ikisidir de.

Edimsel bir davranışında hayvansal yanın yok-
luğu düşünsel yanı arılaştırır ve o zaman düşüne-
nizdir, ve düşünsel yanın yokluğu arı bedensel yanı 
belirginleştirir, onun açık ve seçik kipte görürüz.

Etki-yetki ilişkisi
Bir dilde içeriğini etimolojisinde taşıyan bazı 

sözcüklere rastlamak, anlığın kendini dilde ve kav-
ramında kısa yoldan bulması, anlıksal sevinci daha 
az zahmetle elde etmemizi sağlar. Konumuzun 
anahtar kavramlarından biri olan “etki” sözcüğü ile 
“yetki” sözcüğü böyle bir ilişki içinde dururlar.

Etki, et-den işlemek iş yapmaktan beliriyor. Et-
ki işin sonucu. Et’menin son-ucu. Etki, bir şeyde-
ki bir şeyin etkisidir, ama o şeydeki neyin etkisi? 
Yetkinin etkisi. Ye-t-ki ne?Yeti’nin edimselleşme-
si, yani iş yapması yaptığı işi ortaya çıkarması. Yeti 
ne? Yeti, sıfat ve yüklemdir. Arapçada meleke, fiil-
leşmiş hali – kipi ile melek.

O zaman her etki bir yetinin- yetkinin etkisidir 
ve her yeti – yetki etkilerin yetkisidir, etki yetki-
yi gereksinir ve yetki etkinin gereksinimi karşılar. 
Biri olmazsa öteki de yoktur, bu her iki kavram 
birbirini var ederler ne demek? Birbirini türetirler.  
İşleri ve işlemleri birbirini üretmektir.

Bu bağdan çıkan veya çıkarabileceğimiz başka 
bir sonuç; bu iki kavram arasındaki ilişkinin; etki-
nin, etkinliğini yetkinin ise yetkinliğini bize göster-
mesidir. Yeti ne kadar yet-iş-miş ise, etkinin etkisi 
o kadar yeterli olacaktır. Yeti, yeterli gelişmemiş 
ise etki o kadar az etkili olacaktır.

Görülüyor ki, yeti kendinde halinden edimsel-
leşmeye başladığı zaman kendi kendini yetiştir-
mektedir. Kendi kendini yetiştirdiği ölçüde de ken-
dinden çıkan etki o ölçüde etkili olacaktır.

Bu ilişki bizi,  insan kavramının içerdiği düşün-
ce–beden belirleniminin etkinliğinde çok ilgilen-
direcektir çünkü yeti olarak düşüncenin yetkinleş-
mesi ondan çıkacak etkinin yetkin olup olmadığını 
gösterecektir, tıpkı bedenin edimselleşmesinde be-
den yetisinin etkilerinin etkinliklerinin dereceleri 
gibi.

Daha önemlisi bu iki yetinin etkinleşmesi birbi-
ri üzerindeki etkileri tamamen her anlığın yetileri-
nin yetkinleşme derecesini ortaya çıkaracaktır.

kavramından da söz edilemez olmalıdır. 
İnsanın iki özlü olduğunu kanıtlamaya çalışmış-

tık, bir yanı düşünsel bir yanı bedensel olmak üze-
re. Hak, bedene özgü olamaz çünkü beden doğadır, 
doğa haklarla değil zorunluluklarla-güdülerle iş 
görür. Zorunluluklarla işleyen güdülerin kısıtlan-
ması ödev kavramı ile çelişiktir, kısıtlama ancak 
düşüncenin gücünde vardır, doğanın ya da bedenin 
gücünde değil.

Yine de düşüncenin gelişmesi hatta belirli alan-
larda edimselleşmesi, hakları dolaysız olarak geliş-
tirmez. Çünkü düşünce bilinç olarak iki kipte bi-
çimlenir. Anlak ve anlık olarak… Ya da eski dilde 
zihin ve akıl olarak. Çoğu zaman gelişenin anlak 
mı anlık mı (zekâ mı, aklı mı) birbirine karışır. 
Anlağın-zihnin özgürlük gibi bir derdi yoktur, son 
tahlilde hakka gereksinimi de pek yoktur. Özgürlük 
akılın gereksinimidir, çünkü akıl haklar olmadan 
gelişemez ve özgürlüğü talep bile edemez böylece 
pratikte haklar, bir tür akıl ve anlağın güçlerinin bi-
leşkesinden doğarlar ya da edimselleşirler.  

Anlak (zihin) anlığın ürettiği hakları beden –
doğal olan–lehine kullanır, anlığı sömürür ve onun 
haklarını kendi hakkı gibi gösterir. Böylece özgür-
lüğün amacı usun kendi kendini bir tür bedenden 
özgürleştirmesi iken ortaya tersi çıkar, anlığın bi-
rikimi bedenin özgürlüğüne yatırılır, sanki beden 
özgür olabilirmiş gibi. Oysa beden doğadır ve doğa 
zorunluluğa göre işler ve aslında özgürlüğün ko-
nusu olamaz. Son-uçta bu ilişki anlaşılmadığı za-
man anlık karşıtını beslemek için çalışır ve kendi 
kendini yok eder ya da anlak tarafından kandırılır 
çünkü anlık potansiyel olarak sonsuz olmasına kar-
şın sonluda soğurulur ve kendine yabancılaşabilir. 
Anlığın, bu anlamda anlağı (zihni) denetlemesi için 
arkasında büyük çaba gerektiren bir yetkinlik ister.

Böylece anlığın kendi kendisi için, özgürleş-
mek adına ürettiği gereç anlak (zihin) tarafından ve 
vücut lehine çalınır ve bu hırsızlık ya da hak gaspı 
kendi kendini anlıktan gizleyebildiği için anlığın 
özgürlüğü ve hakları elinden alınır. 

Hak Kavramı
Hak, salt bir düşünce kavramıdır. Doğa alanının 

değil sadece tin alanın kavramıdır. Bu kavramlar 
özel cinsten kavramlardır. Görgül ya da doğal bir 
nesneleri yoktur. Aklın, ya da us’un insan ve top-
lum ilişkilerini yeniden kurmak için ürettiği kav-
ramladır.  Bu nedenle tarihseldirler ancak us’un be-
lirli gelişim aşamalarında ortaya çıkarlar. Daha iki 
yüz yıl önce insanların bir kısmı köle idi ve hiçbir 
hakları yoktu.

Önce Hak kavramı ile ilgili yaygın kullanılan 
başka bir kavramı inceleyelim; doğal hak. Daha 
doğal dediğimiz anda, bir düşünce varlığını de-
ğil, doğmuş olan bir varlığı kast etmiş oluyoruz. 
Doğanın varlıkları kendi ilişkilerini düzenleyen 
kurallar koyamazlar. Çünkü düşünce yetileri yok-
tur. Onların ilişkilerinde geçerli olan ilke güçtür.  
İnsanlar henüz düşünce olarak gelişmedikleri za-
manlarda hak kavramı yoktu ve ilişkilerini haklar 
yerine güçleri belirliyordu. Bu kipte insan gerçek-
ten insan kavramını da karşılamaz. Usun gelişmesi 
ile hakların gelişmesi arasında doğrudan bir ilişki 
vardır, us geliştikçe haklar gelişecek ve haklar ge-
liştikçe us gelişecek. Bu sonuçtan nedene doğru 
gidildiğinde us’un hak kavramını bulması kendi 
kendini geliştirme ereğinin zorunlu sonucudur. 

Doğal güç, –doğanın verdiği güç olarak– hakkın 
karşıtıdır. Gücün ilke olması hakkı yok eder, hak-
kın ilke olması doğal gücü olumsuzlar ve hak kav-
ramını güç haline getirir. Artık güç haktadır, dışsal 
bir şey değil. Hak gücünü kendinden alır, Hakkın 
zemini düşünce ise düşünce ne ölçüde edimselleş-
miş ise hak o ölçüde edimselleşir.

Doğada ve doğal hak olamayacağının kanıtla-
masını bir başka bakımdan daha yapabiliriz.

Hakkın karşılığı ödevdir. Ödev de, salt düşün-
sel kipte bir kavramdır, tıpkı hak gibi nesne olarak 
karşılığı yoktur. Ödev ve hak arasındaki ilişki onto-
lojiktir, elbette kavramsal varlık olmaları bakımın-
dan. Ontolojik olmaları şu demektir, bu iki kavram 
varlıklarını birbirine borçludurlar. Hak ödev ile 
belirir, ödev hak ile belirir. İmgesel anlamda şöy-
le diyebiliriz, her biri öteki için turnusoldür. Hakkı 
ödevin içine atınca rengi belirir, ödevi de hakkın 
içine atınca.

Ödevin olmadığı yerde hak yoksa ve doğada 
ödev diye bir kavramdan söz edilemez ise, Hak 

Son-Uç
Hak, insan anlağının bedeni karşısındaki ve 

insan anlağının toplumsal tinin-toplumsal vücu-
dun  hayvani yanları karşısındaki özerk gelişimidir. 
Ancak anlığın hakkı olabilir. Bedenlerin hakları 
varsa anlıkları için vardır, kendileri için değil.

Nasıl anlık doğanın yasalarını bilerek ve ona 
uyarak onunla uyum içinde ve ona karşı özgür ola-
rak yaşayabilirse, aynı zamanda da, bedenin ya-
salarına bilerek onunla uyum içinde ve ona karşı 
özgürce yaşayabilir

Bu bakımdan, insanın öncelikli hakkı kendi be-
denine–doğasına karşı olan hakkıdır, bu haklarını 
kullanamaz ise anlık, bedeni karşısında özgürlüğe 
ulaşamaz.

Bedenin duygu ve tutkuları her an aklın hakları-
nı çiğnemeye meyillidirler.

Modern toplumlarda –Batı dâhil– akıl hakları 
edimsel değildir.

Bu gün için düşünme yetisi (anlık) ne kendi 
içinde yaşadığı küçük doğası (bedeni) ne de bede-
ninin içinde yaşadığı büyük doğa karşısında özgür-
dür. Düşünme yetisi salt zihin kipinde faaliyet sür-
dürmektedir, bu yüzden doğayı bedeninin konforu 
için sömürerek hem onun karşısında özgürlüğünü 
kaybetmiş, hem de sömürdüğünü konforuna yatıra-
rak bedeninin kölesi durumuna düşmüştür. Kısaca 
bütün haklarını özgürleşmeye değil köleleşmeye 
kullanmaktadır. Çünkü hakların, aklın hakları ol-
duğunu unutmuş, bedenin hakları olduğu yanılsa-
ması içine düşmüştür.

İnsan, düşünen ve doğal – hayvansal yandan 
oluşuyorsa, bu oluşa varlık ve yokluk olarak katı-
lan da bu iki yandır. Oluşu oluşturan, bir ve ikinci 
yanın varlık ve yokluk olarak belirlenimlerinin 
belirlenimidir. Öyleyse edimselliklerimiz iki yanın 
edimselleşmesidir, hayvan yanın edimselleşmesi 
ve insan yanın edimselleşmesi. Hayvan yanımızın 
edimselleşmesi, düşünen yanımızın edimselleşme-
sine göre daha fazla değilmidir?

Hakları akla gerçek sahibine yöneltmeden bu 
gidişten dönülebilir mi?
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Günümüze kadar geçirilen aşamalara pa-
ralel olarak insan haklarının, insanlığın 
ortak değerlerini oluşturan temel kav-

ramlardan biri haline geldiğine şüphe yoktur. Her 
insanın saygı görmesi gerektiği fikrine dayanan 
insan hakları, insani var oluşa ilişkin ve yoklukları 
durumunda “insan olarak” yaşanamayan haklardır. 
Hangi inanç, kültür, zihniyet veya gelenek olur-
sa olsun insan hakları kayıtsız kalınamayacak bir 
alandır.

60 yıl önce bir ütopya olarak görülen insan hak-
ları, bugün dünyanın her köşesinde kuzeyde, gü-
neyde, doğuda ve batıda, bir ideal olmaktan çıkmış, 
günlük politikanın ve yaşamın bir gerçeği haline 
gelmiştir. Siyasal rejimlerden bağımsız olarak tüm 
insanlar, haklarını ve özgürlüklerini talep eder hale 
gelmiştir. Bu anlamda küresel çapta bir bilinçlen-
me, farklı düzey ve yöntemlerle bir mücadele söz 
konusudur. Uluslararası kamuoyunun bir dayanış-
ma alanına dönüşen insan hakları, en otoriter hat-
ta totaliter rejimleri bile sarsmakta, daha insani ve 
demokratik bir dönüşüme tâbi tutmaktadır. İnsan 
hakları temelde statükoyu değiştirmeyi ve dönüş-
türmeyi amaçlayan, hak ihlallerinin olmadığı ya da 
minimize edildiği bir toplumsal ve küresel düzeni 
hedeflemektedir. 

“Bir arada barış içinde yaşamanın ön koşulu, 
insan hak ve özgürlüklerinin tüm toplumlarca be-
lirlenmesi ve savunulmasıdır. Bu anlamda “evren-
sel ülkü mabedi”, tek bir uygarlığın evrenselleşti-
rilmesi değil, “farklı uygarlıkların bir arada hakça 
yaşayabilmesinin evrensel ölçütü” olarak anla-
şılmalıdır. Bu ölçüt, uygarlıklar arası uzlaşmanın 
toleransını belirler.” Metin Bobaroğlu (Simgesel 
Düşünme, s:27) 

İnsan hakları şüphesiz bütün kültürlerde aynı 
şekilde algılanan ve değerlendirilen bir kavram 
değildir. İnsan hakları, insanın anlamı, amacı, de-
ğeri, toplumsal bağlamdaki konumuyla ilişkilidir 
ve bunları farklı şekillerde belirleyen dünya görüş-
lerinin farklı yaklaşımlarına tabidir. Fakat bununla 
birlikte herkes açısından değişmeyen gerçek şudur. 

İnsan hakları, insan olarak kalmamızın ve kendi-
mizi gerçekleştirmemizin temeli olan haklardır. Bu 
esastan hareket edildiğinde, bir insanın haklarını 
ihlal etmenin, o kişiye, sanki insan değilmiş gibi 
davranmakla aynı şey olduğu sonucuna varılacak-
tır. İnsan hakları özü itibariyle, ırk, milliyet, din, 
cinsiyet veya kimliğimizi oluşturan diğer özellik-
lerden dolayı herhangi bir ayırıma tâbi tutulmak-
sızın, “herkes için onurlu bir hayatı güvence altına 
alma projesi” olarak belirmektedir.

Ne var ki önemine binaen insan haklarını ilgi-
lendiren pek çok noktada anlam karmaşası ve belir-
sizlik söz konusudur. Bunun başlıca nedeni, insan 
hakları kavramının, farklı disiplinlerce farklı şekil-
lerde ele alınması ve değerlendirilmesidir. İnsan 
hakları dini, felsefi, tarihi ve sosyolojik alanlarda 
olduğu kadar hukuki, siyasi, ekonomik ve sosyal 
planda da karmaşık bir ilişkiler bütünü olarak orta-
ya çıkmaktadır.

“Bir kavram ne zaman tehlikeli olur? İçeriği 
bulanık olduğu halde, herkes bu kavramı bildiğini 
sanınca! Korkarım, insan hakları tehlikeli bir kav-
ram olmuştur bile. Felsefe onları yeniden ele alma-
lı ve içeriklerini didiklemelidir.” İoanna Kuçuradi

İnsan hakları sorunu bir hukuk sorunu olduğu 
kadar, bir felsefe sorunu, bir etik sorunu ve en te-
melde bir siyaset sorunudur. İnsan haklarının belir-
lenmesi ve özgürlük anlayışının yerleştirilmesi için 
siyasal düzenlemelerin yapılması gerekir. İnsan 
hakları, ancak ülkeyi yönetenlerin temel hakları 
korumayı amaç edinmeleriyle çıkarılacak anayasa, 
yasa ve yönetmeliklerin hazırlanmasıyla ve amacı-
na uygun bir biçimde uygulanmasıyla korunabilir. 
Yasalar ya da bir bütün olarak hukuk kurumu siya-
setin içindedir. 

“İnsan hakları siyasal bir sorundur. Çünkü tüm 
yurttaşların insan olarak olanaklarını geliştirmele-
ri, korku ve yoksunluktan uzak yaşayabilmeleri için 
gerekli koşulları doğrudan doğruya veya dolaylı 
olarak sağlamak, her devletin görevidir. Tek tek in-
san hakları, etkin ve edilgin anlamda etik ilkelerdir. 

Siyasi Düşünce
Tarihinde

İnsan Hakları 

Yazan/Düzenleyen: 
Defne Özdemir 
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İnsanların görmesi ve başka insanlara göstermesi 
gereken muameleyi dile getirirler. Aynı zamanda 
toplumsal düzenlemeye, hukuka ve siyasete etik ta-
lepler getirme girişimidirler.” İoanna Kuçuradi

Devletin varlık nedeni konusunda çeşitli tartış-
malar, görüş farklılıkları bulunsa da, devletten en 
başta beklenenin kişilerin temel haklarını korumak, 
ülkede temel özgürlükleri sağlamak olduğu konu-
sunda neredeyse bir görüş birliği vardır. Bu neden-
le devletten beklenen şeyin en başta insan haklarını 
korumak olduğunun söylenmesi bir abartı taşımaz. 
Siyasetin ya da siyaset adamlarının amacı, genel-
likle hem teorik olarak hem pratik olarak sıkça dile 
getirildiği gibi, yurttaşların mutluluğunu sağlamak 
ise bunun önkoşulu da tüm yurttaşların temel hak 
ve özgürlüklerden mümkün olduğunca ve eşit bi-
çimde yararlanmasının sağlanmasıdır. Bugün, hu-
kuksal bir kurum olarak devletin, amacına uygun 
kurulan ve işleyen bir devletin iki ana işlevinden 
söz edilebilir. Yurttaşların temel haklarını güvence 
altına alması ve bu haklara saldırı olduğunda sal-
dırganları engelleyerek, söz konusu ülkede bu hak-
ların yaşanabilmesini sağlamasıdır. 

Siyaset felsefesi ise “birlikte iyi yaşam”ın nite-
liğine dair bir sorgulamayı içerir. Siyaset felsefesi 
tarihine ettiğimiz tanıklık “iyi yaşam” arayışının 
bir parçası olarak değer bulur. “İyi” ve “kötü” ara-
sındaki sınırların giderek görünmez hale geldiği ya 
da “iyi” olana dair inancımızın yerini büsbütün bir 
umutsuzluk ve “kötüye” karşı duyarsızlık durumu-
na bıraktığı bugün, belki de insanlık tarihinde hiç 
olmadığı kadar etik ve politik kavramlar üzerine 
yeniden düşünmeye, başka bir ifadeyle siyaset fel-
sefesine ya da teorisine ihtiyacımız olduğu açıktır. 

Siyaset filozofları, güncel insan problemleri 
veya hükümetle ilişkili gördükleri çatışmalar hak-
kındaki sorulara cevap verirler. Batı siyaset felsefe-
sinin uzun geleneği, onların, bu felsefi problemleri 
test etmelerinden, eski ve yerleşik teorilere tepki 
gösterme ve hatta ortadan kaldırma ihtiyaçlarından 
doğar. Siyaset filozofları, yeni teoriler yaratarak, 
insanların siyasal davranışlarına öncülük edecek 
bir dizi yeni tavsiyeler, mümkün olduğu kadar açık 
ve tutarlı inançlara dayalı reçeteler sunarlar.

Yönetim sanatıyla karşılanan bir kavramsal çer-
çeveyi de barındıran siyaset felsefesi, iyi yönetim-
ler ve kötü yönetimlerin sınırlarını gösterir. 

rak “refah toplumu” safhasına geçilen 20. yüzyılın 
ikinci yarısında mümkün olabilmiştir. 

Hak, insanlık tarihiyle yaşıt bir kavramdır. 
İnsanlık tarihinde fert ve toplum planında oynadı-
ğı önemli rol itibariyle de hak, dinlerin, felsefenin, 
siyasetin, hukukun ve ahlakın ortak meselesi ol-
muştur. Hakkın hukuki bir tarifini verecek olursak, 
“Hak, hukuken korunan ve sahibine bu korumadan 
yararlanma yetkisi tanınan menfaattir,” diyebili-
riz. İnsanın, insan olmaktan ileri gelen ve doğuş-
tan sahip olduğu haklarının bulunduğu yolundaki 
düşünceler, M.Ö. 5. yüzyıla kadar gider. Bu yüz-
yılda Sofistler, tabii kanunlarla insanlar tarafından 
konulan kanunlar arasındaki zıtlığa dikkat çekerek, 
ikincilere karşı çıkarlar. 

İnsan hakları meselesi ilkçağlardan beri çeşitli 
düşünürler tarafından söz konusu edilmiş olması-
na rağmen, maddi şartları meydana gelmediği için 
siyasi iktidarlar üzerinde zorlayıcı bir tesiri olma-
mıştı. Bu çağlarda fert haklarından çok grup hakla-
rı konusunda çok nadir olarak seslendirilen görüş-
ler de toplumda karşılık bulmamıştı. Bu meselenin 
sistemli bir doktrin şeklinde ifade edilebilmesi için 
17. yüzyılı beklemek gerekecekti. 

İnsan hakları tarihi din, kültür, ahlak, felsefe 
ve hukuki gelişmeleri içerir. Tarih boyunca hak ve 
özgürlük fikri olagelmiştir. Fakat bunların insan 
hakları olarak kabul edilip edilmeyeceği tartışma 
konusudur. Bireyin haklarını konu edinen ilk yazılı 
belge Hammurabi (M.Ö. 1728 – M.Ö. 1686) ka-
nunlarıdır. Zira bu kanunlar dönemi itibari ile adil 
yargılanma ve mülkiyet hakkı konusunda çok mo-
dern düzenlemeler içermektedir. Bu kanunlar bire-
yi keyfi sorgulama ve cezalandırılmaktan koruyor-
du. Eski Yunan medeniyetinde de haklar bugünkü 
gibi olmasa da tartışılmıştır. 

İran Pers imparatorlarından Büyük Kiros (M.Ö. 
601 – M.Ö. 530), modern haklarla örtüşen birtakım 
düzenlemeleri içeren “Kiros Silindiri”ni yayınla-
mıştır. “Büyük Kiros”un bildirisi, temelde Babilli 
kölelerin serbest ve özgür olması gerektiğinden 
bahsettiği için, kimi uzmanlar onu ilk insan hakları 
belgesi olarak da kabul etmektedir. Daha yakınla-
ra gelindiğinde İslam dünyasının insan haklarına 
katkısı görülmektedir. Medine ve ona bağlı yerler-
de bulunan Müslüman, Yahudi, putperest ve diğer 
bütün toplulukların haklarını garanti altına alan 

Çağımızda siyasetin kirli bir oyun ya da teknik 
bir etkinlik olduğuna dair inancımız o denli güçlü-
dür ki, aklımıza siyasetin kendinde iyi bir yaşam 
olduğuna dair anlayış ve dünyayı daha iyi yaşanır 
bir yer kılmak için siyaset yapmak gelmez. Oysa 
özgün anlamıyla siyaset, ortak bir insanlık eylemi-
dir ve insanlık yine insanlığın yaptıklarını değişti-
rebilir ve düzeltebilir. İnsan, kendi çabasıyla kendi 
tarihini bugün yeniden ve farklı bir şekilde yazabi-
lecek güce sahiptir. Bu da insanın özgürlüğünün bir 
göstergesidir. Başka bir deyişle yaşadığımız dünya-
da hâlâ bir umut vardır ve bu umudun gerçekleşme 
yolu, hayalini kurduğumuz “olması gerekenlere” 
doğru, birlikte eylemekten yani siyasetten geçer. 

Siyaset felsefesi tarihi okuması, bugünün üzeri-
mizde eylemin gereksizliğine dair kör kanılar yara-
tan ideolojik kıskacına karşın, yeni olanakların keş-
fini sağlar. Tarihsel örnekler göstermiştir ki farklı 
siyaset ve birey anlayışları olanaklar dahilindedir. 

İnsan hakları bugün kültürel ve özellikle siyasi 
hayatta önemli bir rol oynamaktadır. “Bütün in-
sanların, insan olması hasebiyle sahip olduğu te-
mel hak ve özgürlükler” olarak tanımlanan insan 
hakları, yarım asrı aşkındır dünya politikasında 
gündemin önemli bir maddesi olmayı başarmış-
tır. İnsanlık onurunu korumayı amaçlayan insan 
hakları, özgürlükçü siyaset bilimi teorilerine göre, 
“devletin var oluş nedeni” olarak kabul edilmekte-
dir. Dolayısıyla, “devletin temel görevi insan hak 
ve özgürlüklerini korumaktır”. İnsan hakları ihlali, 
başta insanlık onuru olmak üzere, insanlığın ve ah-
laki değerlerin reddi demektir. 

İnsan hakları meselesi tarihin eski çağlarından 
beri farklı seviyelerde düşünülmüş ve düzenlen-
miştir. Ama hangi seviyede düşünülmüş ve düzen-
lenmiş olursa olsun, hep insanlığın gündeminde 
kalmıştır. Modern çağa gelinceye kadar, toplumla-
rın tarım toplumları olduğu dönemlerde söz konu-
su olan, “grup hakları” idi. Siyasi rejimlerin belli 
gruplara, sınıflara (din adamları, aristokratlar vs.) 
dayandığı bu dönemlerde, siyasi iktidarı en fazla 
destekleyen grup en fazla hakka da sahip oluyor-
du. Modern çağın başlamasıyla birlikte, “fert hak-
ları”nı dillendiren görüşler yaygınlaşmaya başladı. 
Sanayileşmenin hızlanıp üretimin artmasıyla bera-
ber insan hakları meselesi “Haklar Bildirileri”nde 
ve anayasalarda yer aldı. İnsan hakları meselesinin 
vaat safhasından çıkıp hayata geçmesi, esas ola-

ve kim uzmanlara göre de ilk anayasa örneği olan 
M.S. 622 tarihli “Medine Vesikası”dır. Aynı şekilde 
bütün insanların eşitliğini vurgulayan ve kadın hak-
larından bahseden M.S. 632 tarihli “Veda Hutbesi” 
de insan haklarına kaynaklık eden tarihi bir belge 
olarak kabul edilmektedir. 

Bugün öyle görünüyor ki, siyasal iktidar, çoğu 
zaman insanların çoğunu, bir kısmı bütün insan 
cinsini yok etmekle tehdit eden yıkıcı güçlere ma-
ruz bırakan muktedir azınlığın lehine çalışmaktadır. 
Geçmişte siyaset filozofları, insanlık yok olmadan 
önce insani ilerlemeyi yeniden ileriye yöneltmeye 
yardım etmek için ortaya çıkmıştır. Bu yeniden 
olacak mıdır? Neyin yeni olduğunu ve eğer orta-
ya çıkarsa ne zaman olacağını fark etmek için, ilk 
olarak, eski olandan yani tarihten haberdar olmak 
gerekir. 

Antik Yunan Dönemi
Siyasal düşünce, Platon’dan  (M.Ö. 427 – 347) 

başlayarak büyük teoriler olarak ortaya çıkma-
dan önce, bölük pörçük olarak doğa filozoflarında 
karşımıza çıkar. Doğa filozoflarının düşüncesinin 
merkezinde doğa ve evren bulunur, toplum ya da 
siyaset değil. Oysa hemen ardından Sofist düşü-
nürler, düşüncenin merkezine toplum ve siyaseti, 
yani insanı koyarlar. Bu düşünürlerin hemen çoğu 
yurttaşlık haklarına sahip olmadıklarından, aynı 
zamanda bu haklara sahip olma mücadelesinin bir 
parçasıdırlar da. Bu ölçüde devleti doğal ya da kut-
sal olarak görmezler. Sokrates (M.Ö. 469 – 399) 
ise daha çok yurttaşlık ve polis arasındaki ilişkiye 
yönelir. Sokrates, polis’e (Yunan kenti) ait bir işlev 
olarak siyaseti erdemle ilişkilendirir. Bu bakımdan 
siyasetin liyakati gerektirdiği sonucuna ulaşır ve 
ölümü seçerek örnek bir yurttaşın yasayla ilişkisi-
nin ne olması gerektiğini somut olarak gösterir.

Platon 
Platon (M.Ö. 427 – 347) ile “Siyasal Düşünce” 

büyük teoriler olarak ortaya çıkmaya başlamıştır. 
Platon, siyaset üzerine sistematik olarak eğilen ilk 
Antik düşünür olma vasfını taşımaktadır. Hiç tar-
tışmasız siyaset felsefesinin kurucusu ve en büyük 
isimlerinden biri sayılan Platon, hocası Sokrates’ten 
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felsefenin yüzünün insana dönük olması, merkezde 
insanın yer alması gerektiğini çok iyi öğrenmişti. 
Ona göre, insan öylesine küçük harflerle yazılmış 
bir kitaptır ki bu kitabın okunabilmesi için bütüne, 
yani hocası Sokrates’in felsefesi ve hayatıyla işaret 
ettiği polis’e yönelmek gerekmektedir. 

Platon, siyaset felsefesi ile ilgili soruları rakip-
siz bir açıklık ve anlayış ile ortaya koymuştur ve 
sonraki tüm siyaset felsefesi Platon’a düşülmüş 
dipnotlar serisidir, diyebiliriz. Bu, düşünürlerin, 
Platon’un ideal rejim kavramlaştırmasının çeşit-
lenmelerini sunmak zorunda kalmaları anlamına 
gelmiştir. 

Platon, eserlerinde “adalet”, “iyilik”, “eşitlik”, 
“güçlülük” ve “haklılık” gibi insanlık durum-
larını irdeleyerek düşlediği en iyi siyasi düzeni 
anlatmıştır. 

Bizim anladığımız biçimiyle “modern devlet” 
sivil toplumun, yönetici otoriteden ayrılmasına 
dayanır. Bizim özel hayat dediğimiz şeyin tamamı 
devletten ayrılmıştır. Fakat Platon’un siyasi rejim 
anlayışı özel alan için böyle bir ayrılığı, bağımsız-
lığı tanımaz. Platon’un siyasi rejim anlayışı bizim 
gibi bireysel özgürlükleri maksimize etmeye adan-
mış bir rejim değildir. O, vatandaşlarının eğitimini 
ve mutluluğunu en üstün görevi olarak ortaya ko-
yan bir rejimdir. 

Platon’un siyaset felsefesinde ki temel amacı-
nın, mevcut gerçekliği yadsıyarak siyasetin yeni-
den inşası olduğunu söyleyebiliriz. Platon siyaset 
felsefesi kapsamında, polis’te adaleti ve insanla-
rın mutluluğunu sağlamak amacıyla “iyi bir dü-
zen”, “adil bir toplum” kurmanın yollarını araştır-
mış ve “iyi yaşam”ın tesisi için çaba göstermiştir. 
Platon’un ideal polisi ya da “Kallipolis” örneği bir 
ütopya olarak görülebileceği gibi, Atina demokra-
sisinin eleştirisi çerçevesinde iyi bir yer (eu-topia) 
yaratma arzusu olarak da düşünülebilir. Platon’a 
göre siyaset, hakikatin bilgisiyle yani mutlak bir 
bilgi anlayışıyla temellendirilmelidir. Böylece kişi-
den kişiye değişen kurallar, değerler ve kavramlar 
nedeniyle insanlar haksızlığa uğramaz ve böylece 
kimse işine geleni ya da çıkarına uygun olanı, ko-
şullanmış bir şekilde doğru olarak kabul etmez. 

Platon’un ideal polis’inde eğitim önemli bir yer 
tutar. Eğitimi, oyun çağından başlatarak aşamalı 
olarak ellili yaşlara kadar devam ettirir ve kişinin 

grubuna bölünmüş, sınıflı bir toplumsal zeminine 
yerleştirir. Zemin üç temel iş alanıyla; üretim, ko-
ruma ve yönetim işleriyle inşa edilir ve her bir iş 
ayrı bir sınıfa karşılık gelir. Bu üç sınıf yöneticiler, 
koruyucular ve üreticilerdir. Üç ayrı sınıfı oluş-
turan insanların ruhsal yapılanmaları, buna bağlı 
olarak yetenekleri, nihayet sahip oldukları erdem-
ler farklılık gösterir. Üreticiler sınıfı mensuplarına, 
kendisi için düşünen ve harbeden yüksek iki sınıfa 
itaat zorunludur. İnsanın en tabi haklarından olan 
mülk ve çocuk sahibi olma hakları açısından da yö-
neticiler ve savaşçılara kısıtlama getirir. Bu iki yu-
karı zümrenin büyük bir aile gibi olduğunu, kendi 
aileleri, özel mülkleri olamayacağını, kadın, çocuk 
ve malda ortak olacaklarını ifade eder. Platon’un 
kişi haklarını kısıtlayıcı müdahalesi bunlarla kal-
mamaktadır. Kişilerin eş seçme ve çocuk sahibi 
olma haklarına da müdahale edilmesi taraftarıdır. 
Platon bununla da kalmamakta ve kadın ve er-
keklerin hangi yaşta çocuk sahibi olacaklarına da 
müdahale edilmesini istemektedir. Ayrıca Platon, 
kölelik kurumunu kabul eder ve köleyi efendisinin 
mülkiyeti olarak görür ve bu mülkiyet devredilebil-
diğini vurgular.

Platon’a göre devletin doğal kökü, devleti kur-
duran doğal neden, hiçbir insanın kendi kendine 
yetmemesi, bu yüzden de gereksinimlerini gider-
mek için başkalarının yardımına muhtaç olmasıdır. 
Platon, Sofistlerin ileri sürdüklerinin aksine, devle-
tin insan yapısı olmadığını, tümüyle doğal olduğu-
nu savunur. Şöyle ki Platon için insanlar arasında 
sahip oldukları temel özellikler bakımından köklü 
ve doğuştan gelen farklılıklar vardır. Bunun açık 
anlamı, insanların, tek başlarına kendi gereksinim-
lerini karşılayamamasıdır. İnsanlar gereksinimleri-
ni karşılayabilmek, yaşayabilmek için farklı özel-
liklere sahip diğer insanlara doğal olarak muhtaç 
ya da bağımlıdırlar. Böylece birlikte yaşama zorun-
luluğu doğal olarak karşımıza çıkar. Yani Platon, 
devletin, insanların arzularına bağlı olmaksızın do-
ğal bir oluşum olarak karşımıza çıktığını savunur. 

Aristoteles
Atina’nın yetiştirdiği, polis merkezli düşün-

cenin en son ve en büyük isimlerinden biri olan 
Aristoteles (M.Ö. 322 – 384), filozof kimliği ya-
nında, somut olguları gözlemlemesi ve çözümle-

erdemli bir yurttaş olarak kişiliğine uygun doğru 
bir işe yönlendirmeyi elzem kılar. Kadınlar, er-
kekler gibi eğitileceklerdir. İdeal devlette kadınlar, 
beden eğitimi de dahil, tıpkı erkekler gibi askeri di-
siplinde eğitileceklerdir. Kadının erkekten beden-
sel olarak daha zayıf olduğu kabul edilir ve buna 
göre görev dağılımı yapılır.

Platon’a göre yönetici, ruhları aklın hakimiye-
tinde olan değişmez bilginin hükümdarlığını elin-
de bulunduran filozof-krallar olmalıdır. Böyle bir 
toplumda demokrasinin temel dinamiklerinden biri 
olan eleştirinin yeri olduğu söylenemez. “Hakikat” 
doğru ve iyinin kendisi olduğu için, hakikati bi-
lenler yegâne yol göstericilerdir ve herhangi bir 
eleştiriye muhtaç değillerdir. Bu anlamda bir nevi 
totaliter bir zihniyetin varlığından söz edilebilir. 
Platon’un ideal polis’i ortaya koymaktaki asıl ama-
cı, siyaseti evrensel bir bilgi anlayışı ile temellen-
direrek, onu inanç ya da sanılardan kurtarmak ve 
bu yolla yurttaşların daha mutlu olacağı bir dünya 
yaratmaktır. 

Platon’un fikirlerinde bazı dönüşümlere ne-
den olan Syrakusai deneyiminin etkileri yalnızca 
“Devlet Adamı” (Politikos) diyaloğunda görülmez. 
“Yasalar” (Nomoi) adlı eserinde “Devlet” (Politeia) 
adlı eserine benzer bir Kallipolis tesis etmeye de-
ğil, yasalarla yönetilen bir polis inşa etmeye ça-
lışmaktadır. Bu nedenle Platon’un Politeia’dan 
Nomoia’ya uzanan serüveninde iyi bir yönetim 
modelinin Kallipolis’ten ikinci en iyi polis’e evril-
diği söylenebilir. Her ne kadar hiçbir yasa gerçek 
bir bilgenin kararından daha iyi olmasa da Platon 
için filozof tarafından yönetilmeyecek bir polis’in 
yasalar ışığında yönetilmesi daha doğrudur. İkinci 
iyi polis’e ilişkin olarak, devlet adamına bir filozo-
fun, bir diğer deyişle politik uzmanlık bilgisine sa-
hip birine, iyinin bilgisine sahip birinin eşlik etmesi 
gerektiği yorumu yapılabilir. 

Platon her ne kadar yurttaşların mutluluğuna 
öncelik tanısa da bu durum polis’teki herkesin iste-
diği gibi davranması, yönetimde herkesin dilediği 
gibi söz sahibi olması ve insanların kendi gelecek-
lerini ve iyiliklerini istedikleri biçimde tanımlaya-
bilecekleri anlamına gelmez. Platon için polis’teki 
herkes ancak kendi bilişsel düzeyleri doğrultusun-
da iş gördüğünde mutlu olabilir ve böylece adalet 
sağlanabilir. Platon, devlet anlayışı gereği, iş bölü-
münden hareketle ideal devleti üç temel iş-meslek 

mesi bakımından siyasal düşüncede öncü bir isim-
dir ve siyaset biliminin kurucu babalarından biri-
dir. Platon’un ardılı ve gözde öğrencisi Aristoteles, 
Platon’dan farklı olarak, devleti doğal kabul eder-
ken yalnızca insanların tek başlarına kendi gereksi-
nimlerini karşılayamamasından ve buna bağlı ola-
rak iş bölümünün zorunluluğundan hareket etmez. 
Devlet doğal ve zorunludur çünkü devlet insanın 
mutluluk ve yetkinlik arayışında ulaşabileceği ni-
hai erektir. Aristoteles’e göre devlet denilen siya-
sal toplum, yalnızca bir arada yaşamak için değil, 
soylu (erdemli) eylemlerde bulunabilmek içindir. 
Böylece, doğal olarak yalnız var olamayan ve bir-
likte yaşamak zorunda olan insanın, birlikte ya-
şamdan öte en yüksek mutluluk ve iyilik için dev-
lete gereksinimi vardır. 

Aristoteles’e göre, devlet ya da polis, kendisini 
oluşturan bireylerden ve kurumlardan ayrı bir varlı-
ğa sahiptir. Devlet, en temelde insan doğasının ye-
tersizliği ve insana içkin bir amaç olarak en iyiye, 
mutluluğa yönelme ereğine dayandığı için, daha 
polis’ler ortaya çıkmadan önce bile yönelinmiş bir 
erek olarak, bireyden önce gelir. Bu da demektir 
ki insan, ancak bir polis’in üyesi, yani yurttaş (po-
lites) olarak tam anlamıyla insan olur. Aristoteles, 
buradan hareketle insanın zoon – politikon (siyasal 
– toplumsal bir hayvan) olduğunu saptar. Bu sözün 
anlamı, özündekini gerçekleştirerek insanı insan 
yapan şeyin siyaset ya da devlet olduğudur. Bu ku-
ramsal bakışın yanında, devletlerin arasındaki fark-
lılıkları titiz bir biçimde gözlemleyen Aristoteles, 
devlet biçimleri arasındaki bu farklılıkların toplu-
lukların barındırdığı kimi özelliklerden kaynaklan-
dığını ve bu nedenle de bütün topluluklara uygun 
bir devletten kesinlikle söz edilemeyeceğini kabul 
eder. Toplulukların ve buna bağlı olarak devletlerin 
niteliği değiştiği için, bir devletin yıkılma nedenleri 
de bir diğerine göre farklılaşabilir. O halde devleti 
ayakta tutmak için bütün topluluklara önerilebile-
cek hazır bir reçete bulunmamaktadır.

Polis’i, mutluluğun ve iyiliğin nihai gerçekleş-
miş hali, insanlardan ayrı bir tür canlı varlık gibi 
ele alan Aristoteles için, polis her şeyin yöneldiği 
temel amaçtır. Onun karşısında her şey birer araca 
dönüşür. Hatta Aristoteles, tam da polis’in çöktüğü 
bir dönemde, daha da ileri giderek, herkesin polis’e 
ait olduğunu zihnine kazıması gerektiğini ileri sür-
mekten kaçınmaz.
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Devlet, bütün bireylerin, kurumların ve toplu-
lukların üstünde olduğundan bütün topluluğun iyi-
liğini düşünür. Bütün topluluğun iyiliği ise devlette 
amaçlanan adaletten başka bir şey değildir. Kölelik 
kurumunu savunmak için onu doğal göstermeye ça-
lışan Aristoteles, kölelere hangi nitelikler atfedilirse 
atfedilsin, eninde sonunda insan oldukları için bunu 
başaramaz. Sonunda köleyi “Akıl yürütme yetisin-
den anlayacak kadar pay alan ama ona sahip ola-
cak kadar pay almayan bir kimse!” olarak tanımlar. 
Köleler, akıl yürütme yetisinden pay almadıkların-
dan onlar için en uygunu efendilerine itaat etmekten 
ibarettir. Aristoteles’in köle – efendi eşitsizliğinde 
ısrar etmesinin özel bir önemi vardır. Buna göre, 
kölelerin varlığı sayesinde yurttaşlar bedenlerini ve 
ruhlarını bozucu, alçaltıcı işlerle uğraşmaktan kur-
tulmaktadırlar. Aynı şekilde yine köleler sayesinde, 
yurttaşlar boş zamana kavuşmakta ve özgür kişiler 
olarak doğalarındaki en yüksek ereği gerçekleştir-
meye yani siyasete zaman bulmaktadırlar. 

Aristoteles, sözü yurttaşlığa getirerek, aile için-
de ortaya çıkan eşitsizliğin izini bu kez siyasal top-
lum içinde sürmeye başlar. Yurttaşı “Yargıya ve 
otoriteye katılan yani yasal, siyasal ve yönetsel gö-
revler alan ya da almaya hak kazanan kişi…” ola-
rak tanımlayan Aristoteles, köleler zaten bir yana, 
herkesin yurttaşlığa kabul edilmesine de şiddetle 
karşı çıkar. Polis’te yaşayan herkes yurttaş olursa 
ya o devlet bozulur ve yıkılır ya da adaleti ger-
çekleştiremeyen kötü bir devlet olur. Bu nedenle, 
bedeniyle çalışanlar, zanaat ve ticaretle uğraşanlar 
yurttaşın gerektirdiği akla, bilgiye, beceriye sahip 
olmadıklarından yurttaşlığa kabul edilmemelidir. 
Bu bağlamda boş zaman sahibi olarak kendi erde-
mini geliştirmeye çalışan ve siyasetle ilgilenen kişi 
ile ticaretle para kazanmaya çalışan kişi eşit ola-
maz. Gerçek anlamda insan, tam anlamıyla özgür 
olan kişidir. Yani kadınlar, çocuklar ve köleler gibi, 
bir başkasının otoritesine bağlı olanlarla, bedenle-
riyle çalışanlar ya da tüccarlar gibi, alçaltıcı işler-
le uğraşanlar gerçek anlamda özgür sayılamazlar. 
Yurttaş olmayı hak edenler yalnızca erdemli yaşam 
süren kişilerdir. Yurttaşın yaşamı “iyi yaşam”dır. 
İyi yaşam, etik, politik ve teorik etkinliği içerir. 
İnsansal erdemi, insansal iyiyi ve insansal mutlulu-
ğu araştırmak siyasete düşer. Yurttaşlar agoralarda 
konuşarak, tartışarak, sorgulayarak eylemde bulu-
nur yani siyasete dahil olur.

Roma Krallığı bir kabileler konfederasyonu 
biçiminde örgütlenmişti. Yurttaşlık haklarına sa-
hip olan Roma halkı (populus romanus) üç temel 
kabilede (tribus) toplanmıştı. Temel örgütlenme 
ilkesi “soy” olduğu için siyasal haklardan yararla-
nabilmek için, örgütlenmenin birinci basamağın-
da yer alan bir soyun (gens) mutlaka üyesi olmak 
gerekiyordu. Bir soyun üyesi olan yetişkin bütün 
erkekler tüm yurttaşlık haklarını elde tutuyorlardı. 
Hiçbir soyla ilişkisi olmayan, iki ayrı grup daha 
vardı. Bunların ilkine “pleb”, ikincisine ise “client” 
denmekteydi. Bu iki kesim özgür nüfusu oluşturu-
yordu ama siyasal haklardan yoksundular. Nihayet 
toplumsal örgütlenmenin en altında ise özgürlük-
ten mahrum, alınıp satılabilir bir mal olarak köleler 
bulunuyordu. Roma’da krallık seçim konusuydu. 
Kral (rex) kendi altında bulunan iki meclisle birlik-
te yönetimi üstlenirdi. 

Başlangıçta tümüyle soy temelli bir örgütlen-
me varken bu giderek değişir ve yerini ikamet ve 
özel mülkiyet temelli bir örgütlenmeye bırakır. 
Buna göre, tüm yurttaşlar “patrici” (soylu) ya da 
“pleb” (yani herhangi bir soyla ilişkisi olmayanlar) 
oluşları bir yana, servetlerine göre tasnif edilir ve 
hem toplumsal hem askeri bir nitelik taşıyan “cen-
turia”lara ayrılır. Her “centuria”nın bir oy hakkıy-
la temsil edildiği “comitia centuriata” adında yeni 
bir meclis oluşturulur. Bu yeni tasnif, ister istemez 
yeni bir kesimi ortaya çıkarır; çoluk çocuklarından 
(proles) başka serveti olmayanlar, yalnızca “çocuk 
üretebilenler”, “çocuk emzirmekten başka mahare-
ti olmayanlar” anlamında “proletarii” yani toplu-
mun en yoksulları.

Krallığın yıkılarak cumhuriyetin kurulmasıyla 
yeni yönetim halka aitmiş gibi görünse bile baskın 
olan şey, yeni rejimin karakterinin de soyluluk ta-
rafından biçimlendirilmiş oluşuydu. Cumhuriyet 
(res publica) rejiminin en büyük yeniliği, krallı-
ğın tasfiyesiyle birlikte, yürütme erkini kullanmak 
üzere konsüllüğü getirmiş olmasıdır. Soyluların 
hâkimiyetindeki cumhuriyet düzeninde pleb’ler, 
patrici’lerin siyasal haklarını meşrulaştırmaktan 
başka işe yaramıyorlardı. Bu da pleb’lerin siyasal 
haklarını genişletmek için sürekli olarak mücade-
le etmesine yol açmıştı. İşte bu mücadeleler Roma 
devletinin önemli bir siyasal laboratuvar olmasını 
sağladı. Pleb’ler iki yüz yıla yayılan bir mücadele 
süreci içinde büyük haklar elde etmeyi başardılar. 

Siyasetin Eski Yunan’dan günümüze büsbütün 
dönüştüğünü söylemek zor olmasa gerek. Siyasal 
alanın sözde genişlemesiyle siyasetin işlevsel ba-
kımdan daralması doğru orantılı olmuş, tarih bo-
yunca yurttaş statüsüne sahip olanların sayısı artar-
ken, yurttaşın siyasal işlevi azalmıştır. Siyasal alan-
daki bu daralma, yurttaşın kimi eylemleri yasadışı 
addedilip siyasallıktan uzaklaştırılarak, evcilleştiri-
lip siyasi niteliğinden kopartılarak, görmezden ge-
linip siyaseten yok sayılarak ya da kanaatleri basın 
yayın organları aracılığıyla güdümlü bir şekilde 
oluşturularak gerçekleşmiş, bu daralmada yurttaşın 
hanesinde belirli aralıklarla tekrar eden seçimler 
için sandık başına giderek oy kullanmak kalmıştır. 
Önceden hesap edilmiş sonuçlara ulaşabilmek için 
yurttaşların iradesini kasıtlı bir şekilde yönlendir-
meye hizmet eden bir tür “siyaset mühendisliği” 
ortaya çıktığına göre, seçim sandığından çıkanın 
yurttaşın gerçek iradesi olduğunu düşünmek doğru 
olmayacaktır. Oysa yurttaşın asli özelliği siyasete 
katılmaktır. İnsanı “doğa durumundan” yaşamak-
tan çıkaran şey, onun devletin “ortak” hayatına 
katılarak siyaset yapma vasfıdır. “Yurttaş”, insanı 
siyasetle ilgisinde belirleyen bir kavramdır. 

Roma ve Orta Çağ 
Antik dünyanın diğer büyük parçası olan Roma 

uygarlığında siyasi düşünce, gelişmelerle sürer. 
Roma İmparatorluğu (Krallık M.Ö. 735 – 510, 
Cumhuriyet M.Ö. 510 – 27) ve İmparatorluk 
M.Ö. 27 –M.S. 1453), Antik Yunan dünyasından 
farklı olarak geliştirilmiş düşüncelerin hukuksal 
olarak somutlaştırıldığı, bu bakımdan siyasal dü-
şünceye hukuk anlayışıyla katkıda bulunan bir 
örnektir. Bugün siyasal mücadeleler içinde kulla-
nılan birçok terim ve kavram, varlığını Roma’ya 
borçludur. 2000 yıldan fazla ayakta kalan Roma 
İmparatorluğu’nun, cumhuriyet, cumhuriyetten 
imparatorluğa geçiş ve imparatorluk dönemlerin-
den söz edilir. 

Roma, M.Ö. 509’a kadar krallıkla yönetilen bir 
kent devletidir. Bu nedenle siyasal örgütlenmesi 
krallık mirası çerçevesinde anlaşılabilir. Krallık 
M.Ö. 509’da yıkılır ve “Cumhuriyet” rejimi kuru-
lur ama bu yeni rejim esasta krallık mirasının üze-
rinde yükselmektedir.

Borç köleliğine son verilmesi, kendilerine özgü bir 
meclis ile yöneticiler (tribunus) kurulunun oluştu-
rulması, patricilerle evlenme yasağının kaldırılma-
sı ve yüksek devlet görevlerinin pleblere açılması 
bunlardan bazılarıdır. Özellikle evlenme yasağının 
ortadan kalkması ve zenginleşmiş plebler ile patrici 
mensuplarının birleşmesiyle, yepyeni bir sınıf orta-
ya çıktı. Bu sınıfın adı “optimates”tir.

Böylece Roma dünyasının iki büyük hâkim sı-
nıfı gelişimini tamamlamış oldu. Bunların karşısın-
da ise giderek yoksullaşan ve siyasal sistemden de 
dışlanan artık yoksulları nitelemek için kullanıla-
cak bir terime dönüşen “populares” ile ifade edilen 
halk vardır. Ancak patrici ve optimates’in giderek 
zenginleşmesi ve doymak bilmez iştahları, iki ke-
simi daha sınıf mücadelesi içinde önemli kılacak-
tır. Bunlardan ilki, küçük köylülerin topraklarını 
kaybederek kentlere yığılmasıyla sayıları giderek 
kabaran “proletarii” sınıfıdır. İkinci kesim ise bü-
yük çiftliklerde ticarete dayalı tarımın bel kemiğini 
oluşturan “köleler’dir.

MÖ II. yüzyılın ortalarına ulaşıldığında 
Roma artık bir kent devleti olmaktan çıkmıştır. 
İspanya’dan Batı Anadolu topraklarına kadar uza-
nan fiili olarak bir imparatorluk haline gelmiştir. 
İmparatorluk, başkomutanın buyruğu altındaki 
devletin yönetilme biçimini, yani geniş bir coğ-
rafyaya yayılmış ve birçok halk üzerinde hüküm 
süren monarşiyi ifade eder. Bu imparatorluğun te-
mel felsefesi ise savaşmak, yönetmek ve para ka-
zanmaktan ibaretti ki buna, “Roma Gerçekçiliği” 
adı verilir. Ancak kuşkusuz, Roma’nın da eylem-
lerini meşrulaştıracak, eylemlerinin alanını çizecek 
bir çerçeveye gereksinimi vardı. Bu gereksinim 
Roma’ya hukuk getiriyordu.

Savaşlarda yenik düşen toplulukların yığın ha-
linde köleleştirilmesi ve bunların çitliklerde kul-
lanılması, bir yandan küçük üreticilerin rekabet 
edemez hale getirilip yoksullaştırılmasıyla kentle-
re yığılmasına neden olmuş, aynı anda çiftliklerde 
köle yığınları büyük güçleriyle siyasal bir tehdit 
olarak belirmiştir. Gerçekten de sayıları giderek ar-
tan köle yığınları bu dönemde Roma devletini sar-
sabileceklerini birden çok kez gösterirler. Örneğin 
M.Ö. 36’da, bir ayaklanmayla Sicilya’yı tümüyle 
ele geçirmeyi başarırlar. Ama en büyük ve en bi-
linen köle ayaklanması, M.Ö. 73’te, Trakyalı bir 
gladyatör olan Spartacus’un önderliğinde gerçek-
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leşen ayaklanmadır. İki yıl boyunca bastırılamayan 
ayaklanma, Spartacus’un öldürülmesiyle dağıtılır 
ve ele geçirilen 6000 köle Roma’dan Capua’ya dek 
uzanan Appia yolunda çarmıha gerilir.

Roma’yı sürekli istikrarsızlaştıran sorunların 
başında giderek keskinleşen sınıf mücadelelerinin 
geldiği açıktır. Roma siyasal sisteminin giderek 
askeri ağırlıklı oluşu Cumhuriyet kurumlarının bo-
zulmasına neden olmuştur. 

Cicero
Marcus Tullius Cicero (M.Ö. 106 – 43) varlıklı 

atlılar sınıfının mensubu olarak aktif bir siyasetçi 
ve iyi hatip olmanın yanı sıra, Roma düşüncesi-
nin en önemli isimlerinden biridir. Cicero kişinin 
en üstün uğraşının politika ya da devlet adamlığı 
olduğu düşüncesindedir. Bu düşüncenin gerisinde 
ise kişinin kendini kamu hizmetine adaması gerek-
tiği biçimindeki eski Roma Cumhuriyet geleneği 
yatmaktadır. Bilge kişiler politikayla uğraşmalıdır. 
Yurttaş, gerektiğinde kendini devlet için feda et-
meyi bilmelidir. Çünkü yurttaşın kişisel çıkarıyla 
kamusal çıkar arasında bir birlik vardır. Bu yakla-
şım Cicero’nun devlete ilişkin temel görüşlerinin 
anahtarıdır. 

Felsefe, Cicero öncesinde Roma’da kökleşmeyi 
başaramamıştır. Romalıların gözünde felsefe yal-
nızca boş vakitleri doldurmaya yarayan bir etkin-
liktir. Cicero, bu koşullar altında felsefi ilk Latince 
metinleri üretmeye başlar. 

“Yasalar Üstüne” (M.Ö. 52) adlı yapıtında 
Yunan’dan sonra “doğal hukuk” kavramını yeni-
den gündeme getirmiş ve evrensel, zaman üstüne 
taşan, tanrısal akla uygun, hatta giderek tamamıyla 
onunla bir olan dolayısıyla var olan yasaları aşan 
bir ideal kurallar bütününden söz etmiştir. Cicero, 
yasalarının, hukukun ve bunlarla bağlantılı olan 
adalet anlayışının temeline “doğa yasası” (lex na-
turae) kavramını oturtur. Doğa yasası doğanın bir 
parçası olan her şeyde bulunur. İnsanlık evrensel 
akıldan pay aldığı için bu yasa insanlara içkindir. 
Evrensel, genel geçer ve mutlaktır. Cicero için ha-
kiki yasa dediği “vera lex”, doğayla uyumlu, her 
şeye içkin, ezeli ve ebedi doğru akıldır. Bu akıl 
emir ve yasaklamalarda kendini gösterir insanı 
doğruya yöneltip yanlıştan alıkoyar ve bu yanıy-

Roma İmparatorluğu’nun varlığıdır.
M.S. 1. yüzyılda ortaya çıkan Hristiyanlığı in-

san hakları açısından değerlendirecek olursak, bu 
yeni din, köleliği kaldıramamıştır. Yapabildiği şey, 
sadece köle ve hür arasında fark gözetmeyip, iki-
sini de “insan” olarak eşit görmekti. Hristiyanlık, 
“Ne Yahudi ne de Yunanlı vardı ne kul ne de azat-
lı vardır. Ne de erkek ve dişi vardır. Çünkü Mesih 
İsa’da siz hepiniz birsiniz.” (Kitab-ı Mukaddes, 
1969; 195) ifadesiyle sadece hür – köle değil, 
Yahudi ve Yunan, erkek ve kadın arasındaki eşit-
sizliğe de karşı çıkıyordu. Ne var ki, bu sadece bir 
tavsiye ve temenni mahiyetinde kalmıştı. Kölelere 
farklı muamele ve zulüm Hristiyanlığın Roma 
İmparatorluğu’nun resmi dini olarak kabul edildiği 
I. Theodosius (M.S. 383 – 395) döneminden sonra 
da devam etti.

Hristiyanlığın ilk evresinin son aşamasını ise 
Hristiyanlığı evrensel yeni bir din haline getire-
rek diğer kavimlere açan Pavlus’un mektuplarının 
yazılı hale getirilip derlenmesi ve nihayet İncil’in 
derlenme ve kabul sürecinin tamamlanmasıyla 
Hristiyan teolojisinin felsefi olarak temellendiril-
mesi girişimleri oluşturur.

İsa (M.Ö. 4 – M.S. 33), mevcut dünyanın yoz-
laşmış bir dünya olduğunun farkındadır ve özellik-
le bu dünya tarafından kirletilmemeyi istemekte-
dir. O yüzden bu dünyaya ilişkin hüküm vermeyi 
de reddeder. “Tanrı, Oğlunu dünyayı yargılamak 
için dünyaya göndermedi, dünya O’nun aracılı-
ğıyla kurtulsun diye gönderdi.” (Yuhanna, 3: 17-
18). Yani aslında yargılama ve kurtarma hakkı 
Tanrı’dadır. Her tür otoritenin kaynağı Tanrı’dır ve 
İsa da dünyayı en büyük otorite sahibine uymaya 
çağırmaktadır. Bundan sonra havarilerin ellerinde 
İsa’nın öğretisi, daha farklı bir çehre ve zenginlik 
kazanacaktır. Ama Hristiyanlığı, ona uygun bir şe-
riatla donatan asıl isim Pavlus (M.S. 4 – M.S. 67) 
olur. Pavlus, adeta bu dinin gerçek kurucusudur.

Pavlus, yeni dini inşa edip yaygınlaştırırken 
mevcut bütün eşitsizlikleri onaylayarak ilerler. 
Böylece var olan eşitsizlik halleri, yeni bir dinsel 
meşruluk zeminine kavuşturulmuş olur. Bunun en 
açık örneği, Pavlus’un kadınlar ve kölelere karşı 
tutumunda gözlenir. Hristiyanlık, Yahudilik’ten 
farklı olarak, kadınları da dinsel cemaatin bir par-
çası sayar. Ama Eski Ahit’e yaslanarak “Erkek 

la vicdan kavramıyla oldukça örtüşür. Cicero için 
hakiki yasa tanrısal akıldır. Kanun yapan kişiler 
evrensel yasayı bilmeli ve ona uygun yasalar çıkar-
malıdırlar. Cicero bu eserinde çağdaşları arasında 
büyük ilgi uyandıran “siyasal özgürlükler” sorunu-
nu tartışmıştır. Filozof, yaşadığı dönem için büyük 
bir öneme haiz olan bir soruyu gündeme getirir. 
Cumhuriyet anayasası içerisinde kitle (pleb mec-
lisi) ve aristokrasi (senato) hangi yetkilere sahip 
olmalıdır ki yetkin bir devlet yapısına ulaşılabilsin. 

Cicero ömrü boyunca cumhuriyetin sürmesin-
den en çok yararlanan sınıfın, yani senatörlerin 
sözcülüğünü üstlenmiştir. “Cumhuriyet Üstüne” 
(M.Ö. 54) adlı eserinde Platon ve Aristoteles ta-
rafından ortaya atılan siyasal rejimler (demokrasi, 
aristokrasi ve krallık) ve köleliğe ilişkin kuramlar 
dahil Yunan etkisini yansıtmıştır. Cicero bu eserin-
de Roma anayasasını ideal devlet modeli olarak al-
gılar. Kalabalıkları pek sevmemiş, onlar karşısında 
“iyi yurttaşları” her zaman yeğlemiştir. Ama öbür 
yandan kalabalık olarak halkın siyasal sistemden 
dışlanmasının yarattığı ve yaratacağı olumsuz so-
nuçların da farkındadır. Bu yüzden yine seçkinle-
rin, yani aristokrasinin çıkarları gereği, kalabalık-
ları siyasal sisteme dahil etmenin yollarını arar. 
Örneğin din, kalabalıkları yönetmek bakımından 
son derece işlevseldir. Ama devletin asıl dayanağı 
elbette yine de seçkin devlet yöneticilerinden baş-
kası olmayacaktır. 

Cicero’nun hukuk ve adalet anlayışının kökeni 
felsefede yatar. En üst ve en doğru akıl olan evren-
sel yasayı bilerek ona uygun yasalar üretebilecek 
ve adaleti uygulayabilecek insanlarında yalnızca 
kendilerini felsefeye adamış kişiler yani filozoflar 
olabileceğini gösterir. Yani Cicero, Platon’daki 
gibi devleti yönetme işini filozof devlet adamlarına 
bırakmıştır. 

Cicero Sezar’ın öldürülmesinin ardından bir 
yanlış yapıp bu cinayeti destekleyince, patlayan 
iç savaşta Sezar yandaşları zafer kazanınca yaka-
lanmış ve başı kesilerek Roma’ya getirilerek halka 
teşhir edilmiştir.

Hristiyanlık Tarih Sahnesinde
Hristiyanlığın evrensel bir din haline gelme-

sinde ve yayılmasında kuşkusuz en önemli etken 

Tanrı’nın benzeyişinde olup Tanrı’nın yüceliği-
ni yansıtır. Kadın ise erkeğin yüceliğini yansıtır. 
Erkek kadından değil, kadın erkekten yaratıldı. Bu 
nedenle kadın buyruk altında olduğunu göstermek 
için başını örtmelidir” (I. Korintliler, 11: 7-10). 
Pavlus, bununla yetinmez ve açık bir itaat talep 
eder. “Ey kadınlar, Rabbe boyun eğdiğiniz gibi, ko-
calarınıza boyun eğin” (Efesliler, 5: 22-24). Kadın, 
adeta doğuştan suçludur. “Önce Âdem sonra Havva 
yaratıldı. Aldatılan da Âdem değildi, kadın alda-
tılıp suç işledi” (I. Timoteyus, 2: 11-14). Pavlus, 
böylece kadının ezilmişliğini ilk günah düşüncesi-
ne bağlamış olur. 

Bu dönemde kölelik kurumuna karşı geliştiri-
len tutum da aynıdır, yani mevcut toplumsal eşit-
sizliğin dinsel olarak meşrulaştırılması. Artık sıra 
siyasal iktidarın, devletin onaylanmasına gelmiştir. 
“Herkes altında bulunduğu yönetime boyun eğsin. 
Çünkü Tanrı’dan olmayan yönetim yoktur. Bu ne-
denle yönetime karşı direnen, Tanrı’nın düzenle-
diğine karşı gelmiş olur” (Romalılar, 13: 1-7). Bu 
kısacık pasaj Hristiyanlıktaki büyük dönüşümü ya 
da İsa ile Pavlus arasındaki siyasal yaklaşım farkı-
nı keskin bir biçimde göstermektedir. İsa, edilgen 
ve dünyadan uzak duran bir tutum içinde, siyasal 
iradenin kaynağının tanrısal irade olduğunu sapta-
makla yetiniyordu. Pavlus ise bununla yetinmez. 
Siyasal iradenin kaynağı tanrısal iradedir ama var 
olan siyasal düzen de Tanrı tarafından kurulmuştur. 
Bu yanıyla var olan otoriteye karşı direniş, doğru-
dan onun kurduğu düzene direniş olması anlamın-
da Tanrı’ya karşı direnişe dönüşecektir. 

Pavlus’un bu yaklaşımının tarihsel arka planın-
da kuşkusuz, öncelikle yeni dindarların Roma’ya 
karşı hareketlerini önlemek ve bundan kaynaklana-
bilecek tehditler yüzünden yeni dini riske atmamak 
amacı olduğu açıktır. Fakat bu amaç doğrultusunda 
Pagan Roma’ya yeni bir dinsel meşruluk zeminini 
altın tepsi içinde sunduğu da açıktır. Bütün iktidar-
ların Tanrı’dan kaynaklandığını, Tanrı’dan kaynak-
lanmayan hiçbir iktidarın olmadığını belirtmek, 
eğer yalnızca iktidarın kaynağını ifade etmiyor, 
aynı zamanda bütün bir siyasal düzeni de kapsıyor-
sa, bunun anlamı dinin aynı zamanda siyasal dü-
zeni, salt kaynağı itibariyle değil, tüm boyutlarıyla 
meşrulaştırmak için kullanıldığıdır. 

Bundan sonraki asıl sorun kilise ile devlet iliş-
kilerinin nasıl düzenleneceği olacaktır. İşte bu kar-
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maşık soruna ilk sistematik yanıtı verecek olan, 
Patristik düşüncenin en büyük ismi kabul edilen 
Aziz Augustinus olacaktır.

Aziz Augustinus 
Aziz Augustinus (M.S. 354 – 430) yalnızca 

Hristiyanlığın ilk dönemlerine yön vermekle kal-
mamış daha sonraki zamanları da düşünceleri ile 
etkilemiştir. Kilise babası Augustinus’un düşün-
cesine yön veren başlıca kavram “iman”dır. Ona 
göre, inanmak için anlamak gerekir. Filozof, vahşi 
hayvan gibi yaşamadığı sürece hiçbir insanın iman-
dan vazgeçemeyeceğini, imanın insan yaşamının 
temel unsurlarından biri olduğunu vurgular. 

Aziz Augustinus’a göre, tanrısal aşk insanı dün-
yevi/tensel zevkten uzaklaştırır. Onu ruhani bir evre-
ne ulaştırır. Ruhun temel gereksinimi, onu Tanrı’ya 
doğru sürükleyen aşktır. Aziz Augustinus’un fel-
sefesinin temel kavramlarından biri de özgür ira-
dedir. Özgürlük, insan iradesi ile tanrısal iradenin 
uyumundan ibarettir. Aziz Augustinus eseri “Tanrı 
Devleti”ni büyük dinsel ve sosyal karmaşanın ol-
duğu bir dönemde kaleme almıştır. Bu eser toplum 
ve devlet felsefelerine yön vermiş önemli bir eser-
dir. Augustinus’un felsefesinde sevginin, özellikle 
Tanrı sevgisinin önemi büyüktür. Sevgi insanları 
bir araya getiren ve Tanrı’yla kaynaştıran önemli 
bir özelliktir. Augustinus’un felsefesinde iki farklı 
türden sevgi bulunmaktadır. Bunlardan ilki, daha 
önce de gördüğümüz gibi Tanrı sevgisi, diğeri de 
kendini sevmek veya dünya sevgisidir. Bu sevgi-
leri içinde barındıran farklı karakterdeki insanlar, 
doğal olarak birbirinden farklı iki toplum inşa et-
mektedirler. “Tanrı’ya sevgi duyan insanlar Tanrı 
Devleti’ni, içleri dünya sevgisiyle dolu olanlar da 
Dünya Devleti’ni meydana getireceklerdir.” (Tanrı 
Devleti, XIV, 28.). Tanrı Devleti adlı eser, bu iki 
devletin hikâyesidir. Her iki devlet de düzeni sağ-
lamayı amaçlar ve kendi amaçlarında haklıdırlar. 
Düzeni sağlama amacına yöneldikleri için de as-
lında her biri yani Dünya Devleti ve Kilise, Tanrı 
Devleti’ne giden yolda insanın yardımcısıdır. Onun 
gözünde, Hristiyanlık ve kilise, gökyüzü devleti-
nin etkisini duyurmaya başladığını gösteren yapı 
taşlarıdır.

Augustinus Tanrı’nın varlığından kuşku duyan 

nitelediği ileri sürülen temel özellikler iktisadi dü-
zeyde feodalite, siyasal düzeyde merkezi iktidarın 
yokluğu ya da yerel iktidarların öne çıkması, kültü-
rel düzeyde ise Hristiyanlığın kurumsallaşmasıdır. 

Kilise artık dünyevi iktidarla dinsel iktidar ara-
sındaki farklılığı ve ayrışmayı ortadan kaldırma pe-
şindedir. İki ayrı iktidarı temsil eden iki ayrı kılıç, 
tek bir elde, Papalığın elinde birleşmelidir. Bu da 
kiliseye hem dünyevi işleri idare etme, düzeni ve 
adaleti sağlama, hem de dinsel alanı çekip çevirme 
hakkını ileri sürme imkânı verir. Kilise, bir yandan 
maddi ya da dünyevi kılıcın kralların ya da impara-
torların elinde olduğunu söylüyor ama öbür yandan 
bu kılıcın ancak Kilise’nin buyruklarına tâbi olarak 
kullanılması gerektiğini ileri sürüyordu. Böylece, 
krallar ya da imparatorlar adeta kilisenin hizmetkâ-
rı haline getirilmiş oluyordu.

Kilise, yine iki ayrı iktidardan, iki ayrı kılıçtan 
söz etmekte ve bunu da İncil ile temellendirmekte-
dir ama bir farkla, her iki kılıç da biri kral tarafın-
dan kullanılıyor olsa da kiliseye aittir ve kiliseye 
tâbi olmalıdır. Bu çerçevede özellikle Papa VII. 
Gregorius, iki kılıç arasındaki uyumu bozmuş, tüm 
dünyevi yöneticilerin Tanrı’nın hizmetkârları ola-
rak onun vekili olan Papa’nın hizmetinde oldukla-
rını ileri sürmüştür. Bu yaklaşımı doruk noktasına 
ulaştıran Papa III. Innocentius şunu iddia eder. 
“Prensler dünyada (beden üzerinde) iktidar sahi-
bidir, papazlar ise ruh üzerinde. Ruh bedenden ne 
kadar değerli ise papazlık da monarşiden o kadar 
değerlidir.”

İslamiyet Tarih Sahnesinde
İslam coğrafyasına şöyle bir göz gezdirildi-

ğinde, İslam’ın doğduğu yer olan 7. yüzyıl Arap 
yarımadası, onu çevreleyen komşu ülkelerin du-
rumuna kıyasla, yüzyılda zihni faaliyetlerin ürünü 
olan felsefi ve bilimsel düşünce açısından oldukça 
kısır bir durumdaydı. Hz. Muhammed’in (M.S. 
571 – 632) peygamberlik döneminin başlamasıy-
la Arapların cahiliye dönemine meydan okunma-
ya başlandı. Hz. Muhammed, ilk Müslümanlarda 
akli düşüncenin filizlenmesini sağlamış “Oku!”, 
“Hiç bilen ile bilmeyen bir olur mu?”, “Yeryüzüne 
dağılın ve geçmiş milletlerin akıbetlerini görün”, 
“Bilmediğiniz bir konuda bir bilene sorun” mealle-

insanlara, Hristiyan dininin nasıl yüce bir mutluluk 
kapısı açtığını göstermeye çalışır. Değişime tabi 
ölüme/bozulmaya yazgılı olan şey varlığın kendisi 
olamaz. Mutlak anlamdaki Varlık ölümden ya da 
yok oluştan ari olmalıdır ki, bu tanıma uyan sadece 
Tanrı’dır. Tanrısal Varlık zamansallığın dışındadır. 

Aziz Augustinus’a göre insan özel bir formda 
yaratılmıştır. İnsanın ölümlü yazgısı diğer yaratı-
lanlardan farklı bir doğaya sahiptir. İradesini kul-
lanarak kendi kararlarını alma özgürlüğüne sahip 
olan insan, seçimlerine bağlı olarak Tanrı’ya yakla-
şabilir. Aziz Augustinus “Bu dünyada kuracağımız 
devletler Varlığın getirdiği ahlaka uygun olarak 
yani Tanrı’yı yeryüzünde temsil eden kilisenin ini-
siyatifi altında kurulsun ki, insanlar, ölüme yetkin 
biçimde hazırlanabilsinler. İnsanlık aynı birey gibi 
yalnızca tanrısal irade ile değil, kendi iradesi ile de 
yüzleşmek zorundadır.” der. Aziz Augustinus felse-
fesinin temel direklerinden birini “tarihe yön veren 
insan iradesi” oluşturur.

Kölelik kurumunu doğaya aykırı bulan Aziz 
Augustinus şöyle der: “Tanrı insana aklını kulla-
namayanlar üzerinde hâkimiyet kurmasını istedi. 
O, insana hayvana hükmetmesini diledi. Yoksa in-
sanın insan üzerinde hâkimiyet kurmasına izin ver-
medi. Kutsal metnin hiçbir yerinde köle sözcüğüne 
rastlayamayız. Kölelikten ancak bir cezalandırma 
biçimi olarak bahsedilmiştir. Köleliğin kökleri tan-
rısal iradede bulunmamaktadır.” (Tanrı Devleti, 
XIX, 15)

“Huzuru Tanrı dışında bir şeyde arayan insan 
yoklukla yüzleşmeye hazır olmalıdır” (Augustinus, 
İtiraflar VII,11,17). Köklerini dünyevi alanda ara-
yan her şey ölümle yüzleşmek zorundadır. Aynı bi-
çimde dünyevi barış, geçici bir süreçten başka bir 
şey değildir. Her barış ancak yeni bir savaşa kadar 
hükmünü sürdürebilir. Tanrı insanlar üzerine bir fe-
laket gönderdi diye hemen ondan yüz çevirmemek 
gerekir. Felâket, kötüleri düzeltmek ve iyilerin er-
demini sınamak içindir. Önemli olan bedene gelen 
zararlara karşı değil, ruhumuzu, bilincimizi kirle-
ten unsurlara karşı uyanık olmaktır. 

M.S. 476’da Batı Roma İmparatorluğu yıkılır 
ve Orta Çağ’ın başladığı kabul edilir. Özellikle 
Batı Avrupa için geçerli olmak üzere, Orta Çağ de-
nildiğinde, M.S.476’dan başlayarak XV. yüzyılın 
sonuna kadar süren bir dönem anlaşılır. Orta Çağ’ı 

rindeki gibi ayetler, ilim ve düşünceye teşvik eden 
yüzlerce ayetten bir kaçıdır. Hz. Muhammed savaş 
esirlerini çocuklara öğretmenlik yapmaları karşı-
lığı hürriyetlerine kavuşturduğu gibi, birçok hadis 
ile de Müslümanları ‘düşünmeye” sevk etmiştir. 
Hz. Muhammed İslam’da ortaya çıkacak olan derin 
düşüncenin temelini atmış ve ortamını oluşturmuş-
tur. Aynı zamanda insanın en temel bilgi kaynağı 
olarak, vahiy ile aklın birlikteliğini göstermiştir. 

İslamiyet döneminde ilk anayasası Hz. 
Muhammed tarafından Medine’de huzur ve barı-
şı sağlamak için gruplar arasında M.S. 622 yılında 
yapılmış olan bir anlaşmadır. “Medine Vesikası” 
olarak da bilinir. Yapılan anlaşma İslam’ın ilk ya-
zılı anayasası olma özelliğini taşımaktadır. Hz. 
Muhammed Allah’ın öğrettiği şekilde insanların 
problemlerini ve değerlerini gözetip sosyal bir top-
lum meydana getirmiştir. Anlaşma Hz. Muhammed, 
Paganlar, Yahudiler, Müslümanlar ve şehrin ileri 
gelen aileleri ile kabileleri içermekteydi.

Hz. Muhammed, “Veda Hutbesi” (M.S. 632) sı-
rasında Arafat, Mina ve Akabe gibi yerlerde ashaba 
hitap etmiş ve veciz bir şekilde tavsiyelerde bu-
lunmuştur. Veda Hutbesi’nde bütün insanlara yö-
nelik evrensel mesajlar olduğu gibi, kul haklarını 
ilgilendiren konular da ele alınmıştır. Dolayısıyla 
Veda Hutbesi’nin alternatif bir insan hakları be-
yannamesi niteliğinde sayılması isabetli olmakla 
birlikte Allah’ın affetmeyeceği iki günahtan biri 
olan kul hakkına büyük önem vermesi dikkat çe-
kicidir. Hz. Muhammed Veda Hutbesi’nde can ve 
mal dokunulmazlığı, cahiliye âdetlerinden olan kan 
davalarının kaldırılması, suçun şahsiliği, karı-ko-
ca arasındaki haklar ve sorumluluklar, Müslüman 
kardeşliği, Müslümanların birbiriyle savaşmaması, 
emanetlerin sahiplerine iade edilmesi gibi doğ-
rudan kul hakkını ilgilendiren hususlar yanında 
kendisinin son peygamber olması, ümmetine mi-
ras olarak Allah’ın kitabını ve sünnetini bırakma-
sı gibi temel esaslara vurgu yapmıştır. Sonradan 
“Veda Hutbesi” ile Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu’nun 1948’de yayımladığı “İnsan Hakları 
Evrensel Beyannamesi’ni karşılaştıran çalışmalar 
yapılmıştır.

Dört Halife ve Emeviler’in ilk döneminden iti-
baren, Kuzey Afrika’dan Hint yarımadası içlerine, 
Yemen’den İran’a ve Orta Asya’ya kadar İslam 
coğrafyası genişleyince ve Müslüman toplumu ço-
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ğalınca ilk başta doğrudan felsefeyi merak etme-
yip, başta matematikten, astronomi ve tıp gibi akli 
ve doğa ilimlerine merak ettiler.

İslam düşüncesi bakımından Abbasiler devri 
ayrı bir öneme haizdir. Abbasilerin M.S. 750 yı-
lında Emeviler’den iktidarı ele geçirmesine pa-
ralel olarak İslam düşüncesinde hızlı gelişmeler 
olmuştur. Düşünce hareketleri şekillenmiş ve ken-
dilerine filozof denen kimselerle M.S. 8. yüzyılın 
ortasından itibaren felsefe ve bilimsel düşünce 
ortaya çıkmıştır. Bu dönemde İslam dünyasında, 
Süryanice ve Grekçeden, Arapçaya çeviriler yapıl-
mıştır. Buradan hareketle İslam dünyasının siyaset 
alanında çalışma yapmış iki büyük düşünüründen 
bahsedilebilir.

Farabi
Farabi’nin (M.S. 872 – 950) devlet anlayışının 

kaynağını kendisinden önce yaşamış düşünürlerin 
fikirleriyle paralel görebiliriz. Ancak Farabi’nin 
içinde bulunduğu İslam kültürü ile uygun bir top-
lum yaşam kültürü geliştirmiş olması ise kaçınıl-
maz bir son olacaktır. “El Medinetü’l-Fazıla” adlı 
eserinde mükemmel olan toplumu bir şehir devleti 
içerisinde görmüş olan Farabi, fizik ve metafizik 
âlem arasında köprü görevi gören insanı merkezine 
almış bir filozoftur. 

Klasik Yunan felsefesi ile İslam’ı uzlaştırma yo-
lunu izlemiş olan filozof, Platon ve Aristoteles’in 
kurmuş olduğu siyaset felsefesini İslam’la bağdaş-
tırmıştır. Böylelikle de kendisinden sonra gelen 
diğer filozofları kurmuş olduğu sistem ile etkile-
miştir. Siyaset üzerine kurmuş olduğu düzlemini 
mutlu olmaya dayandıran ve insanın mükemmel-
liğe ulaşmasının ön koşulunu bir arada yaşamakta 
gören Farabi, mutluluğa ulaşmanın insana iyilikten 
başka bir şey getirmeyeceği inancıyla karşımıza 
çıkacaktır. 

Farabi, insanların bir arada yaşama zorunlu-
luğu noktasında küçük, orta ve büyük teşekküllü 
erdemli siyasal ve toplumsal oluşumların ışığında 
ideal devlet, ideal toplum ve ideal başkan, ideal 
yönetici çizginişi çizmiştir. Tipik bir erdemli şehir 
modeli ortaya koymaya çalışmış olarak Farabi’nin 
yapmış olduğu tasarımın arka planında elbette 
İslam devletinin olmuş olması beklenen bir sondur. 

mayı öngören Farabi’nin bu düşünceleri etkileşi-
min örneği olurcasına Platon’un devlet modelini 
anımsatmaktadır. Toplulukları alt bölümlere ayır-
dığını gördüğümüz Farabi’nin siyasal sisteminde 
görüyoruz ki mükemmelliğin ilk derecesini şehir 
yaşamına vermiştir. Belli başlı farklılıkları içinde 
barındırıyor olsa da Farabi’nin söz konusu toplum 
teorisi Platon’un şehir devletine benzemektedir. 
İnsana özgür irade ve seçimi sunmuş olan Farabi 
mutluluğun sadece ideal devlette elde edilebilece-
ğini savunmuştur. Farabi’nin filozofu ilk başkan, 
ideal İslam şehrinin yöneticisi olarak görmesi dahi 
Platon’un filozof – kral sentezini anımsatmaktadır. 
Farabi tüm bu etkileşimleri inkâr edecek biri olma-
makla birlikte İslam siyaset felsefesine büyük kat-
kıları olmuş bir düşünürdür. Yaşadığı dönemin et-
kisini de taşıyarak düşüncelerini şekillendirmiş bir 
düşünür olarak karşımıza çıkmaktadır. Dönemin ve 
fikri yapısının algısı dolayısıyla temel kaynak ola-
rak Kur’an’ı ve hadisleri vermiş olan Farabi hem 
filozof hem de peygamberlik özelliğini taşıyan kişi 
olarak da Hz. Muhammed’i görerek bakış açısına 
tasavvufi boyutunu katmıştır. Tüm bu açıklamalar 
ışığında ise görülen odur ki Farabi, İslam felsefe-
sinde siyaset felsefesinin kurucusu olma rolünü la-
yıkıyla yerine getirmiş bir düşünür olarak felsefe 
tarihi içerisinde yerini almıştır.

İbn Haldun
İbn Haldun (M.S. 1332 – 1406), devletin 

meydana gelişini bir bakıma idare edenlerle ida-
re edilenlerin farklılaşması olarak izah etmekte-
dir. Devletler, göçebe toplulukların zamanla gelişe-
rek, zenginleşerek yerleşik hayata yönelmeleri ve 
kendi başlarına siyasi bir teşkilat kurmaları sonucu 
oluşur. “Asabiyet” bağı kuvvetli, cesur ve savaşçı 
göçebe cemiyetlerin zengin ve gevşemiş yerleşik 
cemiyetleri yenip, onların yerlerine geçmeleri so-
nucu ortaya çıkmaktadır. 

“Asabiyet” aynı soydan gelen kimseler arasın-
daki yardımlaşma, dayanışma ve tehlikelere karşı 
kendini korumak için biyolojik bağlardan doğan, 
daha sonraları inanç birliğine dönüşerek devletin 
kurulmasında yol oynayan soyut bir kavramdır. 

İbn Haldun’a göre devletin kurulması hüküm-
darın “Asabiyet” bağı kuvvetli bir soyun desteğini 

Ancak felsefe tarihi içerisinde her dönemin ken-
disinden önceki dönem ile olumlu veya olumsuz 
yönde etkileşimleri olduğundan dolayı kuşkusuz ki 
Farabi’de söz konusu tasarımını ortaya koyarken 
Grek felsefesinin terminolojisinden yararlanmıştır. 
Ancak Farabi, Grek dünyasının siyasi terminoloji-
sinin aksine erdemli toplum veya erdemli başkan 
tasavvurlarında Tanrı’nın ezeli tasarımından pay 
aldığını görmekteyiz. Onun kurmuş olduğu hiye-
rarşiye baktığımızda en tepede bulunan amir unsur 
evrende Tanrı iken, bedende kalp ve elbette erdem-
li toplumda başkandır. Farabi söz konusu sistemi-
ni meydana getirirken sağlam bir beden, erdemli 
bir toplum ve elbette evrenin yaradılış sebebi olan 
Tanrı arasında mükemmel bir uyumu sergilemiş-
tir. Farabi’nin ortaya koymuş olduğu ideal devlet 
anlayışında oluşturmuş olduğu ilk başkan mode-
linde döneminin etkisiyle de elbette dini yönden 
etkiler hissedilmektedir. Farabi’nin sisteminde İlk 
Başkan sıradan bir insan değildir. Çünkü Farabi’ye 
göre “İdeal yönetim, tanrısal yönetimin insani var-
lık sahasında uygulanabilir bir form içerisinde 
somutlaştırılmasıdır”. 

Farabi, “Tanrı” kavramını felsefeden yardım 
alarak rasyonelleştirmiş bir düşünürdür. Bunu 
yaparken de belki bir etkileşim örneği olacak ni-
telikte Grek dünyasının teoloji yanını dini çerçe-
vede adapte etmeye çalışmıştır. Bu bağlamda da 
Farabi’nin doğal etkilenişi içerisinde din ile felse-
fenin bir çatışma içerisine girmeyeceğini göster-
diği de gözlerden kaçmamalıdır. Grek dünyasının 
Bir’in özüne bağladığı Tanrı – evren ilişkisi karşı-
sında İslam dininin Tanrı’nın mutlak birliği üzerin-
de kuruşu görülmektedir. Hatta bu durumda ideal 
devlet anlayışında Platon ve Aristoteles gibi önemli 
isimleri örnek almış olduğu gibi her iki dönemin 
Bir kavramı üzerinde “Sudûr” nazariyesi ile farklı 
bakış açılarında etkileşim yaşadığı da görülen bir 
başka boyutta gerçekliktir.

Tüm bu çalışmalarında Farabi, daha çok kaynak 
olması açısından üstat olarak gördüğü Platon’dan 
faydalanmıştır. Ancak etkilenişi beraberinde de 
insanın sosyal ve siyasal bir varlık olduğunu söy-
leyen Farabi, insanın zorunlu ihtiyaçlarını kendi 
başına karşılayamayacağından dem vuran ve bu 
doğrultuda sistemini uygun bulduğu yanlarıyla 
çözüme ulaştırmaya özen göstermiş bir düşünür-
dür. Bundan dolayıdır ki topluluk halinde bulun-

de gerektirmektedir. Buna karşın, her “Asabiyet” 
sahibi devlet kurarak hükümdar olamaz. Cemiyeti 
kendisine boyun eğdiren, vergiler toplayan, kendi-
ni saydıran ve sınırları koruyan hükümdar olabilir. 
İbn Haldun, yazılarında, “egemenlik” kavramına 
değinmekte, egemenliği içten en üstün otorite, dışa-
rıya karşı da bağımsızlığı gerektirdiğini, devlet için 
zorunlu bir uygulama olduğunu ortaya koymuştur. 

İbn Haldun, devletin kuruluşunda, psikolojik 
bir etkenin de rolüne işaret eder. İnsan çoğu kere 
yenilgisinin kuvvet noksanlığı gibi tabii bir sebebe 
dayandığını kabul etmez. Yenenin üstün niteliklere 
sahip olduğuna yorumlar. Bundan sonra kişi bütün 
iş ve hareketlerinde kendisini yeneni örnek alır. 
Onu kendine model alır. Veya kendisine üstün gelen 
kimsenin “Asabiyet”ten ve kuvvetten önce mezhep 
ve mesleğinden ileri geldiği sonucuna varır. 

İbn Haldun, devletin iki temel üzerinde kurul-
duğunu, bunların asabiyet ve ekonomi olduğunu 
vurgulamaktadır. Bu iki kurucu unsur devleti yal-
nızca kurmakla kalmaz, devleti hayatı boyunca 
etkileyen ve ondan etkilenen güçleri oluşturmak-
tadır. İbn Haldun’a göre, egemen olan siyasi ik-
tidara da sahiptir. Ancak belirli bir siyasi iktidara 
sahip olmak egemenlik kurmak için hükümdarlık 
etmek yeterli değildir. İktidar, egemenliğin zo-
runlu koşuludur ancak yeterli koşulu değildir. İbn 
Haldun, iktidar olmak için, uyruklarına boyun eğ-
dirme, vergi toplama, temsilci heyet yollama, sınır-
ları koruyabilme koşullarını da yeterli bulmuyor. 
Siyasi örgütlenmenin nicelik ve nitelik yönünden 
belirli bir güce erişmiş olması şartını aramaktadır. 
Yurdundaki bütün asabiyetleri yenerek, bu asabi-
yet sahiplerini yönetimi altına alamayan ve her 
muhalif kuvveti ortadan kaldıramayan, kendi ege-
menliğinin üstünde başka bir kuvvet ve egemenlik 
bulunan siyasi örgüt, düşünüre göre hükümdarlık 
değildir. Bu yönetim biçimleri, hükümet süren 
bey ve eşrafın başkanları olup, başka bir devletin 
hükmü altında toplanmışlardır. Bu tarz emirlikler 
(derebeylikler, feodaliteler) memleketi geniş olan 
devletlerde görülür.

İbn Haldun devletin egemenliği ile ilgili açık-
lamalarını değişik boyutlarda değerlendirmektedir. 
Örneğin, egemenlik sahibi mülk ile yalnızca sınırlı 
bir coğrafi bölgedeki belirli bir grup üzerindeki si-
yasi iktidar ilişkisini karşılaştırarak, “gerçek mülk” 
ile “sınırlı mülk” ya da (nakıs mülk) ayrımı ile ifa-
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de etmektedir. İbn Haldun “nakıs mülk” kavramını 
devlet içi iktidar ve devletlerarası bağımlılık – ba-
ğımsızlık ilişkisi bağlamında kullanmaktadır. 

İbn Haldun, devletin hakiki mülk olduğunu 
belirtmiştir. Hükümdarın iktidardan uzak bırakıl-
ması düşünüre göre devletin bünyesine ilişkin bir 
durumdur. Ama bu, devletin bütünüyle egemenlik 
ve bağımsızlığı ile ilgili bir siyasi değişme değil-
dir. Devletin bağımsızlık ve egemenlik acısından 
“nakıs mülk” haline düşmüş bulunması, iki halde 
olmaktadır. İlki, iktidara sahip olduğu halde hü-
kümdarlık düzeyine ulaşmayan örgütlenmelerdir. 
Diğer bir yönetim biçimi ise, devlet içi iktidarın 
el değiştirmesi ile ilgili gelişimdir. Bu hükümda-
rın yönetimden uzaklaştırılması veya “hükümdarın 
denetim altına alınması” biçiminde oluşmaktadır.

Ona göre, devletin bağımsızlık koşulları yö-
nünden kayba uğraması devleti nasıl zayıf düşüre-
cekse, iktidarı devletin kurucusundan uzaklaşarak 
yeni unsurların eline geçmesi de bu kez bağımsız 
bir devleti zayıflığa sürükleyebilecektir. O, konuya 
normatif bir yaklaşımda bulunmaktadır. Yani düşü-
nürü ilgilendiren temel sorun “devlet” olgusudur. 
Siyasi otorite (hükümdar) ile siyasi iktidar (vezir, 
yardımcı vs.) ayrımı olduğunda devletin gücünden 
kayba uğraması söz konusudur. Böylece devlet git-
tikçe zayıf düşebilecek, durum yalnızca bir iktidar 
sorunu olmaktan çıkabilecek, devletin egemenliği-
ne gölge düşüren gelişmeleri doğurabilecektir.

İbn Haldun’un devlet ve egemenlik ile ilgili bu 
görüşleri, genel kabul görün düşüncelerdir. İslam 
boyutları çerçevesindeki bilgi ve gözlemlerine da-
yanarak geliştirdiği bu teori, sonuçta kendiliğinden 
genel kabul gören evrensel düşünceler olmuştur. 

XII. yüzyıl Avrupası’na gelindiğinde belli başlı 
bazı temel değişiklikler hemen dikkat çekmektedir. 
Bunların başında, ticaretin canlanmasıyla kentlerin 
ve kentli yeni sınıfların giderek önem kazanma-
ya başlaması sayılabilir. Ayrıca siyasal düzeyde 
krallıklara bölünmüş Avrupa’da, artık yönetimin 
salt kral merkezli olarak anlaşılamayacak ölçüde 
karmaşıklaşması söz konusudur. Bunun tipik ifa-
desi de M.S.1215’te imzalanan Magna Carta’dır. 
Magna Carta, İngiltere kralı Yurtsuz John ve soylu-
lar arasında imzalanan İngilizce karşılığıyla “Great 
Charter” (Büyük Berat) belgesidir. Bu belgeyle 
kralın soylular ve kilise üzerindeki yetkileri kısıt-

maları doğal bir zorunluluktur ve siyasal iktidarın 
varlığı da bu doğal zorunlulukla temellendirilir. 

Thomas’a göre felsefe ve teoloji yani akıl ve 
iman, ikisi de kişiyi Tanrı’ya götürür. Öyleyse bu iki 
kategorinin çatışması olanak dışıdır. Nihai olarak, 
felsefe ve teoloji kardeştirler. Thomas’ın kaleme 
aldığı satırları okurken, XIII. yüzyıl Avrupa’sının 
gerçeklerine değinilmelidir. Bu dönem, Avrupa’nın 
büyük bir kültürel dönüşüm sürecinin içinden geç-
mektedir. Ardı ardına açılan üniversiteler ve yeni 
kürsüler, bilimin dinsel dogmadan bağımsızlaşma-
sına neden olmuştur. 

Thomas, Augustinus’un dikkatini tamamıyla 
“Tanrı Devleti” üzerine yoğunlaştırarak yeryüzü 
devletinin sorunlarından uzak düştüğüne inanır. 
Toplumsal konular üzerine bir tartışma başlatma-
yı hedefleyen filozof, insan doğasını “özgürlük” 
teması çerçevesinde tanımlamaya girişir. Ona göre 
insan özgürdür ve bu yönüyle diğer dünyevi va-
roluşlardan ayrılır. İnsan kendisine tanınan özgür 
iradeyi kullanarak, yalnızca insana özgü olan mut-
luluk, iyilik, doğruluk ve bilgelik gibi üstün ruh 
hallerine ulaşma olanağına sahiptir. Thomas özgür-
lüğü, ahlaki hayatı örgütleyen, bireysel mutluluğun 
yanında ortak çıkarı da gözeten bir ilke olarak ta-
nımlamıştır. İnsan, özgürlüğün üst noktasına ulaş-
mak için dört temel erdemin bilgisine ulaşmalıdır: 
İhtiyat, adalet, cesaret ve ölçülülük. 

Thomas’a göre siyasal alan ortak çıkar arayışın-
dan başka bir şey değildir. Ortak çıkar yaklaşımı 
Thomas’ı bireysel çıkarı geri plana atmaya götürür. 
Bireyin, ortak çıkar içinde erimesini öngörür. 

Thomas için başlıca dört tür yasa vardır. 
Bunlardan ilki, sonsuz yasadır (lex aeterna), ikinci-
si doğal yasa (lex naturalis), üçüncüsü insani yasa 
(lex humana) ve nihayet sonuncusu tanrısal yasa-
dır (lex divina). Sonsuz yasa, bir anlamda tanrısal 
aklı ifade eder ve evrendeki tüm varlıklara uygula-
nır. Her varlığın kendine has ereği doğrultusunda 
ilerlemesini sağlar. Bundan türeyen doğal yasa ise 
insana kendi potansiyel varlığını hem kişisel hem 
toplumsal düzeyde nasıl mükemmelleştirebileceği-
ni gösterir. Bu bakımdan, insanın doğal amaçlarına 
ve eylemlerine uygun düşen (yani aslında sonsuz 
yasaya uygun düşen) kurallar bütününden başka 
bir şey değildir. Sonsuz ve doğal yasanın dışında, 
bir de insanların birlikte yaşama deneyimleri içinde 

lanmıştır. Beratın en önemli özelliği artık kral ira-
desinin tek başına belirleyici olmaktan çıkmasıdır. 
Ayrıca bu berat, krallık iradesinin üstünde, toplum-
sal olarak desteklenen soyut bir hukuka atıf yapan 
ilk belgelerdendir. Magna Carta’nın önemli bazı 
maddeleri şöyledir. Hiçbir özgür insan, yargılan-
maksızın hapse atılamaz, sürgün edileme ve zarara 
uğratılamaz. Hiçbir özgür insanın malına ve mül-
küne el konulamaz.

Aquinolu Thomas  
Görüşleri günümüz Roma Kilisesi’nin resmi 

görüşü sayılan Aquinolu Thomas (M.S.1224 – 
1274) sıradan bir din adamı değildir. 1322’de, Papa 
XXII. Ioannes tarafından Aziz (Saint) ilan edilmiş, 
1879’da Papa XIII. Leo tarafından görüşleri teolo-
jinin gerçek temeli olarak nitelenmiş ve nihayet, 
1914’ten, Papa X. Pius’tan sonra görüşlerini tartış-
mak günaha girmekle eş değer sayılmıştır. 

Siyasal düşüncelerine, “Toplu Dinbilim”, 
“Prenslik Yönetim Düzeni Üstüne” adlı eserlerinde 
ve Aristoteles’in Ahlak ve Politika eserleri üzerine 
yaptığı fakat tamamlanmamış yorumlarında rastla-
mamız mümkündür. İnsan mutluluğunu esas alan 
Thomas, hukuk anlayışını da bu zemin üzerine inşa 
eder. Bir anlamda Tanrı’nın yaradılışla olan ilişkisi 
üzerine kavrayışı, insana doğal olarak yerleştiril-
miş ahlak kurallarının var olduğu düşüncesi onun 
doğal hukuk anlayışını şekillendirir. Nitekim bu 
tip kurallarının varlığının başka şekilde haklılaştı-
rılması çok zordur. Ona göre hukuk, genel olarak 
eylemin, insan mutluluğunu gerçekleştirmek ama-
cıyla bir halk ya da halkın temsilcisi tarafından 
kamusal bildirim aracılığıyla rasyonel bir şekilde 
düzenlenmesidir.

Thomas ile birlikte artık Kilise çatısı altında, 
Aristotelesçilik, tümüyle dinselleştirilerek de olsa, 
siyasal düşüncenin omurgası olarak yeniden canla-
nır. Aquinolu Thomas, kendi döneminde Latinceye 
çevrilmiş olan Aristoteles’in Politika’sını okuyup 
değerlendiren ilk Skolastik düşünürdür. Buradan 
hareketle de Aristoteles’in siyasal görüşlerinin 
anahtarı durumundaki “zoon politikon” kavram-
sallaştırmasını, dinselleştirerek de olsa, benimser 
ve kendi siyasal algısını temellendirmek üzere kul-
lanır. Ona göre öncelikle insanların birlikte yaşa-

ortaya çıkan kurallar bütünü vardır ki bu da insani 
yasadır. İnsani yasa kaçınılmaz olarak sonsuz ve 
doğal yasayla koşullu ya da onlara uygun olmak 
zorundadır. Son sırada yer alan tanrısal yasa ise 
hakikati kavramak üzere iş görür. Thomas’a göre 
hakikati kavramak için akıl kesinlikle vazgeçilmez 
bir araçtır, ancak unutulmamalıdır ki aklın belli 
sınırları vardır ve hakikatin alanları aklı aşar. İşte 
tam bu noktada tanrısal yasa devreye girecektir. 
Akıl nihayetinde insanın ve toplumun somut varlı-
ğıyla sınırlıdır oysa insan bu somut varlığın dışında 
tanrısal bir boyuta da sahiptir. Bu boyutu da akıl 
yoluyla kavrayamaz. Bu yüzden imana ve dolayı-
sıyla vahye gereksinimi vardır ki, iman ya da vahiy 
yoluyla insana iletilen de tanrısal yasadan başka bir 
şey değildir.

Aquinolu Thomas’ı kuşatan Aristotelesçi 
etki, onun evrenselcilik iddiasıyla hareket eden 
Kilise’nin kendi dışındaki her şeyi yutmasını meş-
rulaştıran eğilimlerin dışında kalmasını sağlamıştır. 
Ayrıca Thomas’ın insanı farklı kategoriler halinde, 
(insan, yurttaş, Hıristiyan gibi) ele alması önemli 
bir yeniliktir ve insanın yurttaş olarak kavranması, 
toplumsal ve siyasal kararlar içinde kendi kişisel 
varlığını aşabilen bir varlık olarak onanmasının da 
yolunu açmıştır. 

XII. yüzyılın ortalarından ya da başka bir ifadey-
le Orta Çağ’ın artık çözülmeye başladığı dönemden 
itibaren, krallar siyasal alanın yeni güçlü aktörleri 
olmaya başlar. Ancak kralların almaları gereken 
daha çok yol vardır. Henüz, kralın kişiliğinde so-
mutlaşmış, birlik haline gelmeyi başarmış devletler 
ortada yoktur ama özellikle Fransa ve İngiltere’de, 
devlet aygıtını cisimleştiren, krala bağlı bir bürok-
rasi oluşmaya başlamış ve krallık buyrukları, ülke 
topraklarının tümünde, feodal hukukun parçalayıcı 
sınırlarını aşarak hükmünü yürütür hale gelmiştir. 
Krallar güçlerini artırabilmek için, güçlerini sınır-
landıran feodal hukuku da kullanmaktan geri dur-
mazlar. Bu anlamda krallar küçük senyörleri kendi-
lerine bağlayıp büyük senyörlerin güçlerini kırmak 
için onların desteğini kazanırlar. Papalar ise en 
büyük feodal senyörler durumundaydı. Hem yüz-
yılı aşkın sürede ki birikimi sonucunda Hristiyan 
halklar üzerinde manevi bir otorite kurmuşlar hem 
de feodal sözleşmeler yoluyla da ekonomik ve si-
yasal bir güce ulaşmışlardı ayrıca son derece güç-
lü olan “aforoz” gibi bir silaha sahiptiler. Demek 
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ki asıl mücadele, siyasal iktidarın dini otoriteden 
ve dini kurallardan bağımsızlaştırılması olarak la-
ikleştirilmesi ya da dünyevileştirilmesi için Roma 
Kilisesi’ne karşı verilmek zorundaydı.

Kral – Papa çatışması, özellikle kralın kilise 
mülklerini vergilendirme ve din adamlarını yargı-
lama yetkisi konusunda patlak vermişti. Fakat bu 
konuların ardındaki asıl sorun, ruhani iktidar ile 
dünyevi iktidar arasındaki sınırın nereden geçeceği 
sorunuydu. Papalık savunucuları, dünyevi alanla 
ilgili her şeyin gerçekte ruhani amaçlara hizmet 
eden birer araç konumunda olduğunu ileri sürüyor, 
dünyevi işlerde bile son sözü söyleme yetkisinin 
papanın elinde olduğunu savunuyorlardı. Buna 
karşılık, imparatorluk-krallık yandaşları, görüş-
lerini, dünyevi olan hiçbir şeyin ruhani amaçları 
gerçekleştirmede bir araç olmadığını ve dünyevi 
düzenin kendine özgü bir doğası ve bir amacı bu-
lunduğu kabulü üzerine oturtuyorlardı.

Bu çatışma sürecinde, imparatorların safında 
yer alıp Roma Kilisesi’nin savlarına karşı yapıtlar 
yayımlamış çeşitli düşünürlerle karşılaşılır. Bu dü-
şünürler arasında öne çıkan üç isim vardır: Dante, 
Ockhamlı William ve Padovalı Marsilius. Her 
üç düşünürün de siyasal düşünceye katkısı, devle-
tin toplumsal arka planını ve devletin özünde din 
dışı olan bağımsız karakterini ortaya koymuş olma-
lardır. Bu bağlamda Dante ile Ockhamlı William, 
dünyevi iktidar ile ruhani iktidar arasındaki ilişki-
leri düzenlerlerken “karşılıklı bağımsızlık” savını 
benimserler. Padovalı Marsilius ise onlardan daha 
ileri giderek devletin kilise üzerindeki üstünlüğü 
savını açıkça dile getiren ilk düşünür olacaktır. 
Padovalı, döneminin çok ilerisinde bir görüşü sa-
vunarak yasama erkinin halka ait olduğunu açık-
lar: “Yasamacı halktır yani bütün yurttaşlar top-
luluğudur. Bütün yurttaşlar topluluğu ister yasayı 
doğrudan doğruya kendisi yapsın ister bir kimseye 
ya da birçok kişiye bıraksın, yasamacı kendisidir.” 
Halkın yasa yapma işini bir ya da birkaç kişiye ver-
mesi, bu kişi ya da kişilerin yasama erkine sahip 
olmaları anlamına gelmez. Bu kişiler, bu işi (hatta 
görevi) belli bir süre içinde ve gerçek yasamacının 
otoritesi altında yerine getirirler. Burada, modern 
siyasal temsil mekanizmasının “ilkel” biçimiyle 
karşılaşıldığı söylenebilir. Yasa yapıcılar, yasama-
cının yani halkın temsilcisidirler ve onun iradesini 
tam anlamıyla yasaya yansıtmak zorundadırlar.

çalanmaya ya da çoğulculuğa giden yolu açacak-
tır. Bu anlamda Rönesans ve Reform ulusal olu-
şumlar için gerekli toplumsal ve siyasal koşulları 
sağlamıştır.

Niccolò Machiavelli
Rönesans döneminin en özgün siyasal düşü-

nürü Niccolò Machiavelli’dir (M.S.1469 – 1527). 
İtalya’nın Floransa kentinde doğan Machiavelli, 
Rönesans hümanizminin önemli isimlerinden 
ve modern siyaset biliminin kurucularındandır. 
Filozof, yazar, diplomat, müzisyen ve oyun yazarı 
olmanın yanı sıra döneminin Floransa Devleti’nin 
önemli devlet adamlarındandı. 

Rönesans XV. yüzyıl boyunca, İtalya sınırlarını 
aşarak tüm Avrupa’ya yayılma olanağı bulur. Çeşitli 
prensliklere bölünmüş ve henüz Fransa, İngiltere 
ve İspanya gibi milli monarşi rejimini tanımamış 
olan İtalya’nın siyasi bölünmüşlüğü üzerine kafa 
yoran Machiavelli, 1513’te bütün çağları derinden 
etkileyecek olan “Prens” (Hükümdar – Devleti 
Yöneten Kişi) adlı yapıtını 1513’de tamamlar. 

Machiavelli, kalıcı ününü Prens adlı bu başya-
pıtına borçludur. 1513 tarihli bu yapıt nedeniyle adı 
politikada aldatıcı taktiklerin kullanımını içeren bir 
siyaset yapma biçimi olan “Makyavelizm” terimiy-
le özdeşleşmiştir. Bu durum kısmen bir haksızlık-
tır. Çünkü Machiavelli’nin amacı kötü ve çirkin 
politika yapma yollarını olumlamak değil, politi-
kanın olgusallıkta böyle yürüdüğünü göstermekti. 
Prens’te bir prensliğin nasıl kurulacağı, nasıl yö-
netileceği, nasıl yitirileceği, tarihsel ve deneyimsel 
yollarla anlatılır. Yaşadığı dönemin siyasi karışık-
lıkları nedeniyle güçlü bir devlet yönetimini savun-
muş, mutlak monarşiye duyulan gereksinimi, ko-
şulları ve araçlarıyla gözler önüne sermiştir. Yapıt, 
bu özelliğiyle politik realizm ile politik idealizm 
arasındaki köklü ayrıma büyük katkı yapmıştır. 

Prens iradesini kaosa karşı kabul ettirebilecek 
bir önderlik durumunu temsil etmektedir. Verili bir 
siyasi amaca yönelmiş olan verili bir ortak irade-
nin oluştuğu süreci aktarmaya çalışan Machiavelli, 
prensi bizzat insanlar için bir araç ya da biçim 
haline gelmekte ve prensin kişiliği ortak iradenin 
simgesini ve İtalya’da ki bir dolu dağınık iradeyi 
birleştiren tarihsel şahsiyeti fiziksel olarak ve insan 

Rönesans ve Reform
XIV. yüzyılın ikinci yarısından XVI. yüzyılın 

sonuna değin Batı Avrupa büyük bir değişim sü-
reci geçirir. Özellikle kilisenin tekelinde tutmaya 
çalıştığı dinin yavaşça Papalığın kontrolü dışında 
kendine yeni kanallar bulması, farklı dinsel anla-
yışların gelişmesiyle dinde bir yenileşme ve niha-
yet kilisenin dışında yeni “ulusal kiliseler” ortaya 
çıkar. Aynı zamanda kilise kontrolündeki toplum-
sal yaşam, kilise zayıfladıkça tüm boyutlarıyla ye-
nilenir. Bir bütün olarak toplumsal hayatın, özel 
olarak kültürel dünyanın yenilenmesi ve bu yeni-
lenme doğrultusunda Antik Yunan ve Roma dün-
yasının değerlerinin yeniden anlamlı hale gelmesi 
Rönesans kapsamında değerlendirilir. Rönesans 
hareketinin ruhunu “insan merkezciliği” oluşturur. 
Tanrı ve onun temsilcisi olarak kiliseye dayalı hi-
yerarşik evren ve dünya tasarımı yıkılmaya, yerini 
insana ve insan aklına bırakmaya başlar.

XIV. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
Rönesans, XV. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
dinde yenilenme olarak adlandırılan Reform ile iç 
içe geçerek genel olarak Avrupa’ya, özel olarak 
dine ve siyasete yepyeni bir görünüm kazandırır. 
Bu sürecin sonunda kilise ve krallar arasındaki 
mücadeleden kesin olarak galip ayrılan krallar ya 
da devlet olacak ve din devletin kontrolü altına 
girecektir.

Reform, ilk olarak kilisenin ve onun tanımla-
dığı biçimiyle dindarlıktan arınma olarak bir “öze 
dönüş, saf Hristiyanlığa yönelme” olarak yeni bir 
dindarlığın inşasıydı. İkinci olarak ise artık kendi 
ekseni üzerinde birleştirici olamayan kiliseye karşı 
yeni ama yine bütünleştirici, evrensel bir eksenin 
inşa arayışıydı. Yeni insana bağlı olarak gelişen 
evrensellik arayışı Rönesans’ta, Rönesans’ın “hü-
manizm” algısında tezahür edecektir. Bu bakımdan 
Rönesans ve Reform, Orta Çağ dünyasının temsil 
ettiği dinsel evrenselliğin, dinsel insanın kesin bir 
biçimde çözülüşüyse de evrensellik arayışından ve 
dindarlıktan tümüyle kopuş anlamına gelmemekte-
dir. Ama bu arayış her ikisi açısından da hiç umul-
madık sonuçlara yol açacak ve Avrupa, yalnızca bir 
noktada “evrensel bir dinin, evrensel bir insanın, 
evrensel bir Avrupa’nın” olamayacağı konusunda 
uzlaşacak, Rönesans ve Reform, başlangıçtaki çı-
kış noktalarının aksine siyasal ve kültürel bir par-

biçiminde temsil etmektedir. Kamusal bir figür, bir 
halk adamı olması gereken prens, devletin bekası 
için gerektiğinde her türlü etik dışı eylemi yapmak 
zorundadır. Devletin esenliği için bazen yurttaşı 
aldatmak kaçınılmaz olabilir. Machiavelli tarihteki 
başarılı yöneticilerin de aynısını yaptığını, tarihsel 
verilerle kanıtladığı iddiasındadır. Prensin, siyasal 
amaçlarını gerçekleştirebilmesi için Hıristiyan eti-
ğine uyması gerekmediğini vurgular. Bu tarz bir 
etik türü insanlara sadece boyun eğmeyi, savaştan 
ve kavgadan kaçınmayı öğütlemektedir. Bunların 
güçlü yöneticiye hiçbir yararı olmayacaktır. Şu hal-
de yapıt, ahlaklılığı, politik açıdan yeniden tanım-
lıyor görünmektedir. Buna göre hükümdara ilişkin 
olarak kabul edilebilir gaddar eylem şeklinde ifade 
edilebilecek bir eylem tarzı ölçüt olarak öne sü-
rülmüş görünmektedir. Bu ölçüte uyan bir eylem, 
hızlı, etkili ve kısa süreli olmalıdır. Machiavelli iyi 
sonuçların kötü eylemlerden geldiği noktasındaki 
ironinin kuşkusuz farkındaydı. Ama mutlak yöneti-
ci olmanın ona göre başka bir yolu görünmüyordu. 
Böylece önemli olanın amaç olduğu, amaca götü-
recek aracın ise iyi ya da kötü olmasının hiçbir öne-
mi olmadığı vurgulanmış oluyordu. 

Machiavelli’ye göre dürüstlük özel hayata mah-
sustur, politikanın tek kuralı iktidarın menfaatidir. 
Prens’in sahip olduğu erdem ahlaki değil siyasi bir 
erdem olmalıdır. Namussuzlar arasında yüzde yüz 
namuslu kalmak isteyen, er geç mahvolur. Tarihi 
eylem içinde iyi kalplilik, insanı felakete götü-
rür, zulüm ise yufka yüreklilikten daha az zalimdir. 

Machiavelli, özellikle eseri olan Discorsi’de 
(Titus Livius’un İlk On Kitabı Üzerine Söylevler) 
ortaya koyduğu düşünceleriyle “Cumhuriyetçiliğin 
erken bir kuramcısı” olarak kabul edilir. Ancak 
sözünü ettiği Cumhuriyet, demokratik bir cum-
huriyet ya da bir demokrasi değildir. Discorsi’nin 
hemen başında, Platon’dan beri süregelen “monar-
şi, aristokrasi, demokrasi” şeklindeki devlet (ya 
da yönetim) biçimleri sınıflandırmasını yineleyen 
ama bu rejimlerin süreklilik göstermeyip yozlaş-
maya açık olduğunu belirten Machiavelli, karma 
yönetimin üstünlüğü görüşüne ulaşır. Machiavelli, 
Cumhuriyet ile “özgür kent” ya da “özgür yöne-
tim” kavramlarını eş anlamlı olarak kullanır. Bu 
bağlamda özgürlük, biri dışsal, diğeri içsel olan iki 
boyuta sahiptir. Dışsal özgürlük, cumhuriyetin dış 
güçlere, diğer devletlere karşı bağımsız olması ve 
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dışarıdan dayatılacak herhangi bir siyasal köleliğe 
boyun eğmemesidir. İçsel özgürlüğün ne olduğu-
nu saptayabilmek için, “kimin özgürlüğü?” soru-
sunu sormak gerekir. Machiavelli’nin buna ver-
diği yanıt, “halkın özgürlüğü”dür. Daha açıkçası, 
Cumhuriyetin içsel özgürlüğünden söz etmek, ül-
kenin yönetiminde halkın otoritesi ya da daha geniş 
anlamda toplumun otoritesi dışında hiçbir otoriteyi 
kabul etmemek ve tüm yönetim erklerinin halktan 
kaynaklanıp ona karşı sorumlu olması demektir. Bu 
yüzden Cumhuriyet, halkçı bir yönetimdir. Ancak 
bir demokrasi değildir çünkü hiyerarşik bir örgüte 
dayanan güçlü bir merkezi yönetimi de içerir, yani 
aristokratik ve monarşik öğelerle bezenmiştir ve 
bundan dolayı da bir karma anayasadır.

Machiavelli’nin siyaset kuramının temelini 
oluşturan yenilik, insanın, güç ve iradesiyle ken-
di kaderine egemen olabileceği ve kendi kendini 
yönetip geliştirebileceği anlayışına dayanmak-
tadır. Bu “dünyacı” ve insanın kendi iradesiyle 
kendi “iyi”sini yaratabileceği yeni bir “yararcı ah-
lak anlayışı” filozofun hareket noktası olmuştur. 
Machiavelli, siyasi bir “teknik beceri” ile toplumda 
siyasetin siyasetçiler tarafından yürütülen bir mes-
lek olması gerektiği anlayışının öncüsü olmuştur. 

16.yy’da Jean Bodin’in (M.S. 1530 – 1596) 
ortaya attığı “egemenlik kuramı”, feodal çağın ka-
lıntılarına ya da feodal içerikli yönetim arayışlarına 
karşı, mutlak monarşiye getirilmiş önemli bir da-
yanaktır. Ona göre, siyasal otoriteyi dağıtan ve ge-
lenek ile görenekleri ön plana koyan feodal sistem, 
merkezi devlet anlayışının tam karşı kutbunda yer 
alır. Bu nedenle feodalite, hukuk öncesi ve devlet 
öncesi bir yapılanmayı ifade eder. Egemenlik ku-
ramı, Fransa’da, Papalık ile İmparatorluğun Fransa 
Krallığı üzerinde hiçbir hak iddiasında bulunama-
yacaklarını da göstermiş olur. Egemen olan Fransa 
kralı, erkini ne papadan ne de imparatordan almış-
tır ve bunlara karşı hiçbir borcu, hiçbir bağımlılığı 
yoktur. Böylece devlete içkin olan ve kralda somut-
laşan egemenlik, “ulusal devlet” ile “ulusal özgür-
lük” kavramlarını havada asılı kalmaktan kurtarıp 
sağlam temeller üzerine oturtmuş olur. Bodin”in 
“Les six livres de la République”te dile getirdiği 
egemenlik kavramı modern devleti açıklamada öy-
lesine önemli bir düşünsel kategori haline gelecek-
tir ki Bodin’den sonra devleti ele almaya kalkışan 
hemen hiçbir düşünür bu kavramı kullanamazlık 

Hobbes felsefesinin temel direklerinden olan 
“doğa hali” ve “toplum hali” karşıtlığını basit bir 
doğal –yapay karşıtlığı olarak görmemek gerekir. 
Bu iki hal “sözleşme” gereği birbirini takip eder.

Hobbes’un kuramıyla ortaya koyduğu devlet, 
teorik olarak meşrudur çünkü insanların yaptığı bir 
sözleşmenin ürünüdür. İnsanlar tarafından güven-
liği ve barışı sağlayacak bir araç olarak yaratılıp 
temsilcileri olarak yetkilendirilen ve halkla özdeş-
leştirilen bu devlet, kökeni ve işlevi nedeniyle “de-
mokratik meşruluk”la donanmıştır. Ayrıca toplum 
sözleşmesi, devlete “rasyonel meşruluk” da kazan-
dırır. Çünkü siyasal toplumun kökeninde yer alan 
sözleşme rasyonel bir hesabın sonucu olduğu için, 
devletin hem oluşumunda hem işleyişinde rasyona-
lizm bulunur. Bu bakımdan devlet hem halkı hem 
rasyonalizmi içerdiğinden, meşruluğu da kendi 
içinde barındırır. Ancak bir devletin oluşum düz-
leminde meşru olarak görülmesi yeterli değildir. 
Ayrıca işleyiş düzleminde de meşru olarak kabul 
edilip ona sürekli itaat edilmesi gerekir. İşte dev-
let, kuruluşunun amacı doğrultusunda görevlerini 
yerine getirerek bu meşruluğunu da sağlamaktadır. 

Egemenlikle bezenmiş devlet, mutlak bir erke 
sahip olduğu içindir ki görevlerini başarıyla yapıp 
insanların birbirlerini yiyen kurtlar olmalarını en-
geller ve onları ortak iyiliğe yönlendirir. Yine bu 
erki sayesinde, uyruklara barışın ve güvenliğin 
sürdürülmesinin itaat etmelerine bağlı olduğunu 
açıklama ve onları itaat etmeye zorlama olanağına 
sahip olur. Bu bakımdan Hobbes’un kuramı, insan-
lara, yönetmekten çok itaat etmeyi öğretmeye, dev-
let ve kargaşa ya da savaş arasında bir başka seçe-
nek bulunmadığını göstermeye yöneliktir. Hobbes, 
kuramında ortaya koyduğu çeşitli düşünceleriyle 
gerçekte modern devletin resmini çizer. Devletin 
herhangi dışsal bir gücün etkisinden kurtarılıp kö-
kenine bireylerin yerleştirilmesi, yasalara mutlak 
itaatin öngörülmesi, siyasal iktidara temsil meka-
nizmasıyla açıklık kazandırılması, devlet yöneti-
minin dinin etkisinden kurtarılması, bireylere özel 
yaşam özgürlüğünün tanınması gibi düşünceler, 
modern devleti işaret etmektedir. Bir tanım vermek 
gerekirse modern devlet, siyasal iktidarı kişisel ol-
maktan çıkarıp kurumsal ve merkezi bir şekilde ör-
gütleyen, meşruluğunu kendi içinde bulan ve yurt-
taşlarının kendisine gönüllü olarak itaat etmesini 
sağlayan egemenlikle bezenmiş üstün bir erktir. Bu 

edemeyecektir. Ancak Bodin’in egemenlik kuramı, 
tam bir içsel bütünlüğe sahip değildir ve belli so-
runları içinde barındırmaktadır. Çünkü Bodin, ege-
menin kişiliğine vurgu yaptığından egemenlik ile 
egemen arasındaki ayrımı tam anlamıyla keskin-
leştirememiş, nedenleri ne olursa olsun egemenliği 
aşkın bir güçten (Tanrı’dan) tümüyle soyutlayama-
mış ve egemenliği olmasa da egemeni sınırlardan 
kurtaramamış, ayrıca egemenliğin kökenine yete-
rince açıklık kazandıramayıp onu rasyonalite ile 
donatamamıştır. Bu nedenle egemenlik kavramının 
son sınırına kadar tutarlı bir kullanımını Thomas 
Hobbes gösterecektir.

Thomas Hobbes
İngiliz düşünür Thomas Hobbes (M.S. 1588 – 

1679), siyasal iktidarı başka hiçbir düşünürün ya-
pamadığı ölçüde büyük bir güçle temellendirmiş 
ve mutlak iktidarın zorunluluğunu tutarlı bir biçim-
de ortaya koymuş ve savunmuştur. 

Siyaset felsefesi alanında yazılmış ünlü yapıt-
lardan biri olan Leviathan’da Hobbes, devletin 
kuruluşunu “Toplum Sözleşmesi”ne dayandıran 
siyasal kuramları, siyaset literatürüne bir daha çık-
mamak üzere eklemiş ve “Aydınlanma” düşüncesi 
üzerinde etkin bir rol oynamıştır. Hobbes’a göre 
toplum, bireylerin iradesiyle ve rızasıyla oluştur-
dukları bir sözleşmenin ürünüdür. Eserde, toplum 
halinde yaşamanın insana getirdiği özgül nitelikler 
vurgulanmaya çalışılır. Hobbes’a göre “devlet”, in-
san tarafından yaratılmış olan yapay ve devasa bo-
yutta bir organizmadır. Bu organizmanın ruhu ise 
“egemenlik”tir. Ödül ve ceza sistemleri ise devletin 
sağlıklı bir biçimde işleyebilmesi için gerekli olan 
sinirlerdir. Üyelerin refah ve zenginliği, onun fizi-
ki gücünü oluştururken, danışmanlar ve bürokrat-
lar onun belleğini ve sağduyusunu temsil ederler. 
Yasalar ise bu yaşam formunun yapay iradesini ve 
işlevini gösterirler. Uyum, devletin sağlıklı olduğu-
na, isyan ya da anarşi ise onun hastalığına işaret 
eder. Devletin ölümü ise iç savaş durumunda ger-
çekleşir. Bu devleti yöneten kişi ise bütün insanlı-
ğın yüreğini okuma yeteneğine sahip olmalıdır. Bu 
ise bir dili ya da bir bilimi öğrenmekten çok daha 
büyük ve özel bir çaba gerektirir. Görüldüğü gibi 
Hobbes egemene, insan doğasını gözeterek devleti 
yönetmesini tavsiye eder. 

bakımdan, yukarıda söz ettiğimiz demokratik meş-
ruluk, onun gücünü daha da pekiştirmeye yarar.

Hobbes’un kuramındaki bu modern devlet, to-
taliter değilse de otoriter bir biçimde düzenlenmiş-
tir. Çünkü (kral ya da meclis olan) egemenin elinde 
bulundurduğu egemenlik erki hiçbir şekilde sınır-
landırılmamıştır. Egemenin karşısında ne içsel bir 
sınır (örneğin, devlet erkinin farklı organlara ya da 
güçlere bölünmesi) ne de dışsal bir sınır (örneğin, 
devlet erkinin bağımlı olduğu evrensel hakların bu-
lunması) vardır. Bu devlet, gücü yettiği oranda her 
şeyi yapma hakkı olan bir devlettir. 

Kısa bir süre sonra Thomas Hobbes’un açtığı 
yoldan yürüyecek ama iktidara sınırlar getirerek 
modern devlete liberal bir nitelik kazandıracak 
olan düşünür John Locke’tur.

John Locke
John Locke (M.S. 1632 – 1704), 1690 yılında 

yayımlanan “Yönetim Üzerine İki İnceleme” adlı 
kitabında sergilediği devlet modeliyle, büyük öl-
çüde, devrimden sonra İngiltere’de kurulan siyasal 
yapıyı teorik olarak doğrulamayı amaçlamıştır. 

Locke’un siyaset kuramı, birbirini takip ettiğini 
varsaydığı “doğa yasası”, “mülkiyet” ve “siyasal 
ve ekonomik anlamda liberalizm/özgürlükçülük” 
başlıkları altında üç sürece dayanır. 

Locke’a göre insanlar akla sahiptir. Doğa duru-
munda, akıllarını kullanarak doğal yasayı kavrayıp 
buna uygun bir yaşam sürerler ve doğa durumunu 
terk edip bir sözleşmeyle devlet durumuna geçe-
bileceklerdir. Doğa durumunda, tüm zamanlar 
ve yerler için geçerli olan evrensel ilkeler vardır. 
Bütün insanlara seslenen ve nasıl davranılması ge-
rektiğini belirten bu ilkeler, Locke’un deyişiyle do-
ğal yasadır. Akılla kavranan doğal yasa, insanların 
doğrudan sahip olduğu temel doğal hakların bulun-
duğunu ortaya koyar. Bunlar, “yaşama hakkı”, “öz-
gürlük hakkı” ve “mülk edinme ve onu kullanma 
hakkı”dır. Herkesin sınırsız bir şekilde mülk edin-
me, mülkünü istediği şekilde kullanma ve ondan 
yararlanma hakkı bulunmaktadır. “Özgürlükler” 
sözcüğüyle ise özellikle düşünce, ifade ve dinsel 
inanç özgürlüğünün altı çizilmektedir. Her insan, 
doğa yasası gereğince doğal haklarını korumaya, 
bundan ötürü de haklarına saldıran bir kişiyi yar-
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gılayıp cezalandırmaya yetkilidir. Ama aynı za-
manda doğa yasası, “bütün insanlığa, eşit ve özgür 
olduklarından, kimsenin başkasının yaşamına, sağ-
lığına, özgürlüğüne ve mallarına zarar vermemesi 
gerektiğini” öğretir. Doğa durumundaki eşitlik, her 
insanın eşit bir biçimde akla sahip olması ve doğal 
haklarından yararlanması demektir. Doğal yasaya 
karşı gelen ve başkalarının temel haklarını çiğne-
yen bir kişiyi, herkesin eşit olarak yargılama ve ce-
zalandırma hakkı bulunmaktadır.

Locke’a göre, insanların hakları bakımından 
eşit bir konumda bulunmaları, özgür olduklarına 
işaret eder. İnsanın özgürlüğü, bir başkasının ira-
desine ve otoritesine bağımlı olmaması demektir. 
Ancak doğa durumundaki bu özgürlük, “başıboş-
luk” anlamına gelmez. Özgürlüğün sınırı doğal 
yasayla belirlenir. Her insanın kendi kişiliğini ve 
mallarını kullanmada denetlenemez bir özgürlüğü 
olmasına karşın, bu kullanımı engellemeyen her-
hangi bir kişiye zarar verme özgürlüğü yoktur.

Locke’un doğa durumu gibi tarihsel olmayıp te-
orik bir kurgu şeklinde ortaya koyduğu toplum söz-
leşmesi içinde, sözleşmeye katılanların, dolayısıyla 
yurttaşlığa özgü siyasal haklarından yararlanacak 
olanların ülkedeki bütün insanlar değil, bir azınlık 
olduğu görülmektedir. Kadınlar, yabancılar, çocuk-
lar ya da deliler sözleşmenin dışında bırakılmıştır. 
Ama daha önemlisi, devletin kuruluş amacının dar 
anlamda mülkiyetin korunması olduğu göz önü-
ne alındığında yoksullar ile emekçilerden oluşan 
mülksüzlerin de sözleşmede yer almadıkları, bu 
nedenle seçme ve seçilme haklarına sahip yurttaş 
statüsüne yükselemedikleri anlaşılmaktadır.

Locke, sözleşmeyle belirlenen siyasal yöneti-
min demokrasi, oligarşi ya da monarşi biçimlerini 
alabileceğini kabul eder. Ancak, Hobbes’un ku-
ramında yer alan mutlak monarşinin (hiçbir sınırı 
bulunmadığı için) siyasal toplumla uyuşmadığını, 
böyle bir yönetimin aslında savaşı içeren doğa 
durumundan başka bir şey olmadığını vurgular. 
Devlet, farklı yönetim biçimleri şeklinde örgütle-
nebilirse de Locke’un tercihi bir tür karma yönetim 
modelidir. Gerçekte bu model, “1688 Devrimi” ile 
İngiltere’de hayata geçirilen anayasal monarşidir.

Locke’un “uygar yönetim” olarak da dile getir-
diği siyasal yönetim modelinde iki temel güç fark-
lı ellerde bulunur. Güçler ayrımı (ya da kuvvetler 

XVII. yüzyılın önemli düşünürlerinden biri 
olan Hollandalı Baruch (Benedictus) Spinoza’nın 
(M.S. 1632 – 1677), tıpkı John Locke gibi 
“Aydınlanma”nın bir öncüsü, bir habercisi oldu-
ğu söylenebilir. Çünkü Spinoza, “Teolojik-Politik 
İnceleme” ile “Politik İnceleme” adlı yapıtlarında 
bilimsel yeniliklerden, eleştirel ve sorgulayıcı dü-
şünceden, fikirlerin özgürce ifade edilmesinden 
yana bir tutum takınır. Devletin egemenliği yurt-
taşlara karşı değil, onlarla birlikte oluşur. Açıkçası 
egemen güç ya da devlet, toplumun (ya da toplu-
mun çoğunluğunun) ta kendisidir. Ayrıca rasyo-
nalizmin bir sonucu olan devlet ve egemen gücü 
kullanan kişiler, yani yöneticiler, bu rasyonaliz-
min içinde kalmak zorundadır. Bu nedenle devlet, 
kendi varlığını tehlikeye atmamak için, insanların 
doğal olarak sahip oldukları hak ve özgürlüklerine 
dokunamaz, onları kendilerine zararlı olacak şey-
ler yapmaya zorlayamaz ve çoğunluğun iradesine 
ters düşemez. Meşruluğu da buradan kaynaklanır. 
Zaten devletin güçlü ve kalıcı olup amacını yerine 
getirebilmesi, yurttaşlarının kendi kişisel iradele-
riyle onu koruyup ona hizmet etmeye hazır olmala-
rı sayesindedir. Yurttaşların birleşik iradesi olarak 
da tanımlanan devlet, ortak çıkar doğrultusunda 
herkes için neyin iyi neyin kötü olduğunu belirler, 
kısacası pozitif hukuku yaratır. Mülkiyet de ancak 
devlette var olur. Dahası devlet, insanların özgür 
olmalarını sağlar. Çünkü akıl, insanı özgür kıldı-
ğından ve devlet de rasyonalizmin ta kendisi oldu-
ğundan, insan ancak devlet içinde tam anlamıyla 
özgür olur. Daha doğrusu yurttaşın özgür olmaması 
olanaksızdır. Yurttaşın yöneticilerin bu birleşik ira-
deye göre koydukları yasalara uyması, aklına itaat 
etmesi ve özgür olması demektir.

Locke’un ve Spinoza’nın savundukları görüş-
lerle haber verdikleri “Aydınlanma” düşüncesi, 
kabaca XVIII. yüzyılı kapsar ve hatta bu yüzyıl 
genellikle “Aydınlanma Çağı” olarak nitelendirilir.

Aydınlanmanın Siyasal Önerileri
Filozoflar, göreceğimiz üzere, siyaset konusun-

da çok çeşitli ve farklı görüşler ortaya koymalarına 
karşın, bir noktada birleşirler. Fransız devrimcileri-
ne miras bırakacakları “siyasal belirleyicilik” ya da 
üst yapısal belirleyicilik yaklaşımını benimserler 
ve bunu her şeyi açıklayıcı ve değiştirip-dönüştü-

ayrılığı) kuramının ilk biçimi olarak değerlendiri-
lebilecek bu düzenlemeye göre yasama gücü, “ka-
lıtçılıkla gelen bir soylular meclisi” (yani Lordlar 
Kamarası) ile “halkça belli bir süre için seçilen bir 
temsilciler meclisinden” (Avam Kamarası) oluşan 
bir Parlamento tarafından kullanılır. Parlamento, 
çoğunluk ilkesi doğrultusunda yasaları yapar. 
Yürütme gücü kralın eline bırakılmıştır. Dış politi-
kayla ilgili federatif erk ise ayrı olmasına karşın iyi 
bir biçimde yürütülmesi amacıyla yürütme gücüne 
bağlanmış, daha açıkçası krala verilmiştir.

Locke, devlet sözcüğü yerine yönetim sözcüğü-
nü kullanmayı yeğlediği gibi egemenlik sözcüğüne 
de pek yer vermez ve egemenlik konusunu açıklığa 
kavuşturmaz. Bununla birlikte, savunduğu bu ana-
yasal monarşi sisteminde egemenliğin halkta ya da 
halkın içindeki çoğunlukta olduğu anlaşılmaktadır. 
Ayrıca halkın yurttaşlardan oluştuğu kabul edildiği 
takdirde halk sözcüğüyle kastedilenin aslında mülk 
sahiplerinin toplamı olduğu görülür. Buna göre 
egemen olan halk, mülk sahipleridir ya da mülk sa-
hiplerinin çoğunluğudur. İşte bu halk, egemenliği-
ni güven duyduğu Parlamento’daki temsilcilerine 
ve krala emanet eder. Yönetim görevini gerektiği 
şekilde yerine getirdiği sürece de halk egemenlik-
ten yoksundur. Ne zaman ki yönetimde sınırların 
aşılması, meşruluğun yitirilip tiranlığın belirmesi 
durumu ortaya çıkar ancak o zaman halkın, ege-
menliğini bir “direnme hakkı” şeklinde yeniden 
kullanması söz konusu olur.

Locke’un betimlediği devlet, ahlaki ve dinsel 
alanlarda düzenleme ya da müdahale yetkisine sa-
hip olmayan bir siyasal örgütlemedir. Devlet yal-
nızca kamusal çıkarı garanti altına almak için var-
dır. Devletin kurulmasındaki tek amaç, yaşamak, 
özgürlük ve mülkiyet haklarının korunmasıdır. 

Locke, toplum ve devlete karşı bireyin önceli-
ğini savunarak ve siyasal iktidarın karşısına birey-
sel hak ve özgürlükleri dikerek siyasal liberalizmin 
üzerinde yükseleceği düşünsel temeli ortaya koyar. 
Bu bağlamda ele aldığı temel hak ve özgürlükler, 
rıza ve sözleşme, sınırlı yönetim, hoşgörü, çoğul-
culuk, özel mülkiyet gibi konularda, liberal gele-
nek içinde benzersiz bir yer edinecek düşünceler 
üretir. Hatta liberal öğretinin bu ilkeler üzerinde 
gelişmesinin öncülüğünü yapar.

rücü bir ilke olarak kullanırlar. Bu bağlamda, bir 
halkın özgür ve erdemli ya da köle ve yoz olması-
nın asıl sorumlusu siyasal iktidardır.

Montesquieu
Asıl adı Charles Louis de Secondat, Baron de la 

Brède et de Montesquieu (M.S.1689 – 1755) olan 
düşünür, isminden de anlaşılacağı üzere bir aristok-
rattır. Hukuk öğrenimi görmüştür. Montesquieu, 
1748’de en önemli yapıtı olan “Yasaların Ruhu 
Üzerine”yi piyasaya sürmüştür. Kitaplarını kale-
me alırken özellikle ülkesi Fransa’nın içinde bu-
lunduğu koşullardan hareket etmiş, belli sorunla-
ra çözümler aramış ve kendi sınıfının çıkarlarını 
gözetmiştir.

Montesquieu, güçler ayrımı (ya da kuvvetler 
ayrılığı) olarak bilinen sistemini hem kuramsal 
hem betimsel bir yaklaşımla ortaya koyup inceler. 
Ona göre, devletin üç gücü olan yasama, yürütme 
ve yargının tek elde, örneğin bir sultanda ya da 
aristokratik veya demokratik bir mecliste toplan-
ması, o devletin ılımlı olmadığının açık bir kanıtı-
dır. Çünkü yurttaşları böyle bir kişinin ya da böyle 
bir meclisin mutlak iktidarına ve bu iktidarın aşırı 
kullanımına karşı koruyabilecek hiçbir şey yoktur. 
Demek ki siyasal özgürlüğü kurup sürdürebilme-
nin en güvenli yolu, bu üç gücü farklı ellere verip 
bir denge-fren sistemi içine oturtmaktır. 

Yargı gücü: Yurttaşlara hukuksal güvenceler sağ-
layan ve yasama ile yürütmeden bağımsız olan yargı 
gücü, siyasal özgürlüğün en önemli güvencesidir. 
Bu güç, halk tarafından seçilen yargıçlarca mahke-
melerde kullanılır. Sürekli bir kuruma sahip olma-
ması ve yargıçların yasayı okumakla yetinmeleri 
nedeniyle yargı, sanki görünmez bir güçtür ve top-
lumsal-siyasal bir güç niteliğine de sahip değildir. 

Yasama gücü: Bu güç iki meclistedir. Halk mec-
lisi ya da İngiltere’deki adıyla Avam Kamarası, ge-
nel oy ilkesi doğrultusunda seçilen halkın temsil-
cilerinden oluşur. Temsilciler seçildikleri bölgeyi 
temsil ederler. Dolayısıyla ulusal temsil anlayışı 
yadsınmıştır. Montesquieu, toplumsal ayrıcalıkları 
olan seçkinlerin siyasal düzeyde de ayrıcalıklı bir 
şekilde temsil edilmeleri gerektiğini ileri sürer ve 
böylece soylular meclisi ya da İngiltere’deki adıy-
la Lordlar Kamarası olan ikinci meclisi gündeme 
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getirir. Gerçekte yasama gücü, Avam Kamarası’nın 
elindedir çünkü yasaları o yapar. Üyeliklerin soy-
dan geçtiği Lordlar Kamarası ise sadece bazı ko-
nularda çıkarılmış yasaları veto edebilme yetkisine 
sahiptir. 

Yürütme gücü: Yasaların uygulanması işlevi-
nin en iyi biçimde yerine getirilebilmesi için bu 
güç, tek bir kişinin eline bırakılmalıdır. İngiltere 
Anayasası’nda bu kişi kraldır. 

Bu üç güç birbirinden tümüyle kopuk değildir. 
Aralarında (denge – fren sisteminin işleyebilmesi 
için) çeşitli ilişkiler vardır.

Güçler ayrımı sistemi, içerdiği aristokratik kay-
gılara karşın, parlamenter yapılarla, hatta demokra-
siyle ilişkilendirilerek Montesquieu’nün liberal bir 
düşünür olarak değerlendirilmesine yol açmıştır. 
Gerçekten de siyasal özgürlüğü iktidarın iktidarla 
sınırlandırılmasına, çok kutuplu siyasal rekabete 
ve yasalara duyulan saygıya bağlayan yaklaşımla-
rı, bu aristokrat düşünürün siyasal liberalizm içine 
yerleştirilmesine yol açmaktadır.

Fakat Montesquieu, liberal özgürlükçü görüş-
lerinin dışında, muhafazakârlığın da önemli bir 
temsilcisidir. Örneğin, “bazı durumlarda, tanrıların 
heykellerini gizlemek gibi, özgürlüğün üzerine de 
belli bir süre için bir şal örtmekten çekinilmeme-
sini” salık veren bir düşünürdür. Montesquieu’nun 
böyle bir yargıda bulunmasının temel nedeni, öz-
gürlüğün korunmasından çok toplumsal – siyasal 
yapının sürdürülmesine önem vermesidir. Ona göre 
her düzen maddi ve manevi koşulların doğal bir so-
nucu olduğundan, zor kullanarak bunu değiştirme-
mek gerekir. Eğer böyle bir girişimin engellenmesi 
için özgürlüklerin askıya alınması gerekiyorsa, öz-
gürlükler askıya alınmalıdır. Bu bakımdan özgür-
lükçü olmaktan çok muhafazakâr bir düşünür olan 
Montesquieu’nün insanlardan beklediği şey, için-
de bulundukları düzeni benimsemeleri ve (kralın 
despotizme yönelmesi gibi) yukarıdan ya da (hal-
kın devrim gerçekleştirmesi gibi) aşağıdan kaynak-
lanacak bir değişim hareketine girişmemeleridir. 
Halk devrimini kesin bir dille mahkûm etmiş olan 
Montesquieu, paradoksal bir şekilde, başta güçler 
ayrımı olmak üzere özgürlükçü görüşleri nedeniyle 
Fransız devrimcileri tarafından sahiplenilecektir. 
Ama devrimciler üzerinde en büyük etkide buluna-
cak olan düşünür Rousseau’dur.

rak gelişip ilerlerler. Bu ilerleme sürecinde insanın 
karşısına yeni ihtiyaçlar çıkar. Bu ihtiyaçların art-
masıyla beraber, insanın toplumsallaşma süreci de 
başlamış olur. Bu süreç kaçınılmaz olarak insanlar 
arasındaki eşitsizlikleri de beraberinde getirecektir.

Rousseau için eşitsizliğin yapısallaşması açısın-
dan en önemli dönüm noktası, özel mülkiyet düşün-
cesinin belirmesidir. Mülkiyetle birlikte rekabet, çı-
kar çatışmaları, başkalarından üstün olma tutkusu, 
kişisel çıkarı başkalarının zararına sağlamaya yö-
nelik gizli arzu gibi çeşitli kötülükler ortaya çıkar. 
Böylece insanlar arasında bir savaş durumu orta-
ya çıkacaktır. Bu genel savaş durumu, Hobbes’tan 
farklı olarak ilkel doğa durumunun değil, özel mül-
kiyetin belirdiği, ekonomik eşitsizliklerin ve hiye-
rarşilerin kurulduğu bir toplumsallaşma durumu-
nun ürünüdür. Bu anlamda Rousseau’da savaş du-
rumu, aslında doğallıklarını yitirmiş insanların or-
taya çıkardığı bir durum olarak görünmektedir. Bu 
durumda bazı insanlar (daha güçlü, daha zengin ve 
daha kurnaz olanlar) diğerleri üzerinde tahakküm 
kurma imkânı bulmuşlar ve insanların özgürlükleri 
giderek kısıtlanmaya başlamıştır.

İnsan özgürlüklerinin en fazla kısıtlandığı siya-
sal otorite yani ilk yönetim şekilleri de bu süreçte 
ortaya çıkmıştır. Bu genel savaş durumunun sonlan-
ması için insanlar bir araya gelerek toplumu oluş-
turacak olan sözleşmeye imza atarlar. Rousseau’ya 
göre herkes aynı anlaşma hükümlerine tabi olduğu 
için aslında birey, bu sözleşme aracılığıyla hiç kim-
seye bağlanmamış, dolayısıyla özgürlüğünü kay-
betmemiş olacaktır. Toplum sözleşmesi bireysel 
iradelerin bir ürünü olmakla birlikte, sözleşmenin 
ardından beliren kamusal bütün, bireysel iradelerin 
bir toplamı değildir. Ortaya çıkan, ortak bir siyasal 
benliği ve iradesi bulunan ahlaki ve kolektif kamu-
sal bir kişiliktir. Rousseau’nun egemeni, toplum 
sözleşmesiyle bir siyasi topluluk olarak doğmuş 
olan halktır ve halkın iradesi genel iradedir.

Rousseau, bireyi kuramsal düzeyde yurttaş ve 
uyruk olarak ikiye bölmüştür. Egemen otoriteye 
(dolayısıyla genel iradeye) katılan yurttaş, kişisel 
görüşlerini ve çıkarlarını bastıran, kendini bütünün 
ayrılmaz bir parçası olarak gören ve salt ortak iyiliğe 
yönelen bir kimse olarak tanımlanmaktadır. Buna 
karşılık, Rousseau’nun zaman zaman “özel insan 
ya da özel kişi” olarak adlandırdığı uyruk, kendine 
özgü iradesi, dolayısıyla kişisel çıkarı olan somut 

Jean-Jacques Rousseau
Cenevre Cumhuriyeti’nin yurttaşı olan Jean-

Jacques Rousseau (M.S. 1712 – 1778) çok farklı 
işlere girip çıkmış, çalkantılı bir yaşam sürmüş ve 
büyük ölçüde kendi kendini yetiştirmiştir. 1750’de 
piyasaya sürerek adını duyurmuş ve 1755 ta-
rihli “İnsanlar Arasında Eşitsizliğin Kaynağı ve 
Temelleri Üzerine Söylev” kitabıyla da üne kavuş-
muştur. 1762’de yayımladığı “Emile” ya da “Eğitim 
Üstüne” ile “Toplum Sözleşmesi” kitaplarından 
dolayı hem Fransa’da hem de İsviçre’nin değişik 
küçük cumhuriyetlerinde kovuşturmaya uğramış-
tır. Rousseau, “Toplum Sözleşmesi” adlı eserinde 
halk egemenliği kuramının bir sonucu olarak doğ-
rudan demokrasiyi savunmuştur. Yasama yetkisi 
halkın elindedir. Yasalar, yasa koyucular tarafından 
hazırlansa bile bunların onaylanması halk meclis-
lerinin kararına bağlıdır.

Fransız Devrimi sürecinde, radikal cumhuriyet-
çilerin meydana getirdiği mutlak demokrasi taraf-
tarı Jakobenler, Rousseau’dan esinlenmiş ve onun 
fikirlerini savunmuşlardır.

Rousseau’nun siyasal içerikli tüm kitapları, 
farklı konuları işlemelerine karşın, aynı sorunsal 
içinde kaleme alınmıştır. Bu, siyaset ya da siyasal 
toplum sorunsalıdır. Daha açıkçası, siyasal alana 
belirleyici bir nitelik yükleyen Rousseau, insanın 
(ve halkın) iyi olmasının içinde bulunduğu siyasal 
yapıya bağlı olduğu görüşünden hareket edip iyi 
bir siyasal yönetimin ne olması gerektiğini araştır-
mıştır. Ulaştığı sonuç ise, egemenliğin halkta bu-
lunduğu, dolayısıyla halk ile devletin özdeşleştiği 
bir düzendir. Bu yaklaşımıyla Rousseau, Fransız 
Devrimi’ni en fazla etkileyen düşünür olarak 
kabul edilir. Döneminin diğer düşünürleri gibi 
Rousseau’nun da hareket noktası doğa durumu hi-
potezidir. Rousseau kendi doğa durumunda insan-
lar arasında tam bir eşitlik varsayar ve bu nedenle 
eşitsizlik kaynaklarından özel mülkiyeti de dışarı-
da bırakır. Ayrıca Rousseau’nun doğa durumu bir 
savaş durumu değildir. Bunun nedeni insanların 
merhamet duygusu taşımaları ve doğa durumunda, 
insanların ihtiyaçlarının, doğadan kolayca karşıla-
nacak olan sınırı aşmamasıdır. Bu nedenlerle in-
sanlar arasında bir çatışma yaşanmaz.

Fakat insanların içinde barındırdığı gelişme ve 
ilerleme potansiyeli nedeniyle insanlar sürekli ola-

insandır. Rousseau böyle bir ayrıma giderek, halkı 
hem yöneten hem de yönetilen olarak ele alma ola-
nağına kavuşur. Dolayısıyla, Rousseau’nun doğru 
devletinde genel irade, “yurttaş” ların iradesidir.

Rousseau, genel iradenin egemenliği kullandı-
ğını ifade etmiş, böylece siyasal iktidarın yasla-
nacağı yegâne kaynak olarak “halk”ı işaret etmiş-
tir. Halk egemendir ve egemenin çeşitli özellikleri 
bulunur. Rousseau’ya göre egemen kolektif bir 
varlık olduğundan ancak kendisi tarafından temsil 
edilebilir ve egemenlik asla devredilemez. Bu an-
lamda Rousseau için siyasal temsil çok tercih edi-
len bir durum değildir. Düşünür ayrıca egemenliğin 
bölünemeyeceğini belirtir ve bu anlamda da erk-
ler ayrımı sistemine karşı çıkar, daha doğrusu ona 
göre yasama, yürütme ve yargı erkleri egemenli-
ğin parçaları değildir hepsi egemenliğe içkindir ve 
egemene aittir. Egemenliğin bir diğer önemli özel-
liği, egemenlik, toplum sözleşmesinden türediği 
ve genel iradeyle doğrudan bağlantılı olduğu için 
rasyoneldir ve her zaman doğru olanı, haklı olanı 
gerçekleştirmeye yöneliktir. Egemen olan halk, 
doğrudan doğruya sadece yasama gücünü elinde 
bulundurmaktadır. Rousseau’ya göre halk bu alan-
da tek meşru otoritedir. Bunun dışında yürütme 
devredilebilir. Yürütme yani hükümet, kendisine 
genel irade tarafından verilen yetkiyi kullanır ve 
bu alanı aştığı takdirde meşruluğunu kaybeder. Bu 
anlamda, yaratılan siyasal yapıda halk egemenin ta 
kendisidir. Kral ya da hükümet ise halkın bir görev-
lisi konumuna indirgenmiştir.

Rousseau’nun kurgusuna en uygun düşen dev-
let biçimi doğrudan demokrasi olmakla birlikte 
Rousseau, demokratik hükümet biçiminin “sadece 
tanrılardan meydana gelebileceğini” vurgulayarak 
olanaksızlığını belirtmiştir. Bu nedenle Rousseau, 
farklı hükümet biçimlerine açık kapı bırakmakta-
dır. Ancak devlet hangi hükümet biçimine sahip 
olursa olsun, her zaman ciddi bir sorunla karşı 
karşıyadır. Yöneticilerin genel iradeyle çatışarak, 
halkın egemenliğini tehdit etmeleri kaçınılmazdır. 
Bunu frenleyip engelleyecek olan ise, “yurttaşlık 
bilinci”ne sahip olan halktır.

Kısacası, hükümetin iyi olmasının, buna bağ-
lı olarak da devletin kuruluş amacı olan özgürlük 
ve eşitliği sağlama görevinden sapmadan varlığını 
sürdürmesinin temel koşulu, ülkedeki bireylerin 
yurttaşlık bilincine sahip olmasıdır. Rousseau’nun 
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halk egemenliği temelleri üzerine yükselen devle-
ti, üyelerinin genel iradeye katılan yurttaşlara dö-
nüştüremediği, hepsini ortak çıkarlara, duygulara, 
değerlere sahip bir ulus şeklinde birleştiremediği 
sürece, hükümet biçimi ne olursa olsun, iskambil 
kâğıtlarından yapılmış bir şato gibi kolayca da-
ğılıp yok olmaya mahkûmdur. Rousseau’nun de-
yimiyle, özgürlük, her zaman yasaların kaderini 
paylaşır, onlarla birlikte hüküm sürer ya da yok 
olup gider.

Siyasal yapının sağlam bir şekilde ayakta dur-
ması, insanların “kendi varlıklarını devletin var-
lığının bir parçası olarak algılayacak” denli yurt-
taşlık bilinciyle donanmış olmalarına bağlıdır. 
Rousseau’ya göre bunu başarmanın yolu, yurttaşlar 
arasında çeşitli duygusal bağlar kurmaktan ve onla-
rın birbirlerine karşı duygusal bir yönelime girme-
lerini sağlamaktan geçer.

Bireylerin çıkarları yüzünden değil tutkuları yü-
zünden topluma bağlayacak ve “ayrılmaz bir beden 
şeklinde birleştirecek” olan duygudaşlık iki temel 
duygu üzerine inşa edilir. Bunlar vatanseverlik ve 
dindaşlıktır. Bu bağlamda ulusçuluğu yüceltmek-
te olan Rousseau, eğitimi ve dini ruhlara ulusal 
bir bilinç vermek için bir araç olarak görmektedir. 
Eğitim, vatansever nesiller yetiştirmekle görevlen-
dirir. Din – devlet ayrımı ise söz konusu değildir, 
tersine, devletin hükmü altına sokulmuş bir yurt-
taşlık dini oluşturulmasını önermiştir. Siyasal düşü 
olan ulus-devletin kurulabilmesi için devrimi ön-
gören Rousseau, bir devrim hemen hemen, iyileşti-
rebileceği kötülük kadar korkutucudur da diyerek, 
yirmi beş otuz yıl öncesinden Fransız Devrimi’nin 
hem olumlu hem de olumsuz yönlerini haber verir 
gibidir.

Aydınlanma Dönemi
Aydınlanma felsefesin en temel özelliği aklın 

evrensel olduğunu, diğer bir deyişle akılla varılan 
tüm sonuçların tüm insanlığı kapsadığını iddia et-
mesidir. Örneğin, XVIII. yüzyıl Fransız burjuvazi-
sine bakacak olursak, bu sınıfın, akla öncelik tanı-
yan bu dünya görüşüne dayalı olduğunu ve eski 
rejimi sert bir biçimde eleştirdiğini görürüz. Fakat 
özü itibariyle burjuva tarafından kendi çıkarları-
na uygun olarak şekillendirilen bu felsefe, sadece 

Voltaire
Aydınlanma felsefesinin en önemli düşünürle-

rinden olan Voltaire (M.S. 1694 – 1778) Fransız 
Devrimi öncesinde feodal sisteme ve özellikle de 
Kilise’ye karşı çıkışıyla tanınır. Ona göre Katolik 
inancı peşin yargılar, boş inançlar ve bağnazlık-
la eş anlama gelmekteydi. “Dine inanmalı fakat 
papazlara asla!” diyerek din ile Kilise’nin birbi-
rinden ayrı olarak değerlendirilmesi gerektiğini 
vurgulamıştır.

Voltaire XVIII. yüzyılda özgürlüklerin ve mül-
kiyetin savunucusu olarak karşımıza çıkar. Ancak 
onun savunduğu özgürlükler ve haklar sadece 
medeni özgürlükler ve haklardır. Yani, siyasi öz-
gürlüklerin talep edilmesi konusunda son derece 
çekingendir. Bu anlamda temsil sistemine ve par-
lamentonun üstünlüğüne inanmaz. Halkın siya-
set alanında söz sahibi olması düşüncesine sıcak 
bakmaz ve aydın despotizmini savunur. Voltaire’e 
göre aydınlanmış (yani aydınlanma felsefesinin te-
mel ilkelerini benimsemiş) bir hükümdar, milletin 
isteklerini sezebilir ve gerekli reformları başarıyla 
gerçekleştirebilir.

Ayrıca burjuva mülkiyet anlayışına çok sıkı bir 
şekilde bağlıdır. Bununla birlikte toplumsal sınıflar 
arasında bir hiyerarşinin olması gerektiğini savu-
nur. Ona göre sadece kentlerde yaşayan burjuvazi 
eğitilmelidir. Herkesin düşünmeye ve fikir beyan 
etmeye başlaması toplumsal ve siyasal hayatı çık-
maza sokacaktır. Voltaire, döneminin birçok diğer 
düşünürü gibi soyut ve büyük sentezler içeren dü-
şüncelerden ziyade somut reformlar önermiştir. 
Keyfi tutuklamalara son verilmesi, işkence ve ölüm 
cezasının kaldırılması, cezaların suçlarla orantılı 
olması, iç gümrüklerin kaldırılması, feodal haklara 
son verilmesi, vicdan ve düşünce özgürlüğü gibi. 
Bu anlamda Voltaire toplumsal ve siyasal alanda 
somut önerilerde bulunmuş ve bunların gerçekleş-
mesi için mücadele etmiştir.

Immanuel Kant
Immanuel Kant (M.S. 1724 – 1804), devrim 

yerine yavaşça gerçekleşen bir evrimi önemser. 
Devrimlerin yaratacağı ani ve keskin değişimlere 
karşı reformlarla gerçekleşecek değişimlerin daha 
sağlıklı olduğunu düşünür. Kant’a göre, kamu an-

Fransızlara değil tüm insanlara seslenen bir dün-
ya görüşü olarak sunulmuştur. Yani Aydınlanma 
Felsefesi denilen ve aklı ön plana çıkaran bu dün-
ya görüşü, kendisinin evrensel olduğunu, ev-
rensel değerleri ihtiva ettiğini iddia etmektedir. 
Aydınlanmacı filozoflar, savundukları ilkelerin 
sadece burjuvazinin değil tüm insanların menfaat-
lerine uygun olduğunu ileri sürmekte ve genel ola-
rak insanların tamamına mutluluk getireceğini vaat 
etmektedir. Bu ilkeler arasında “özgürlük”, “ilerle-
me” ve “insan hakları” sayılabilir.

“Aydınlama var olmayı başarmakla eş değer-
dir. Tüm insan yaşamları için en derinde bir erek 
gizlidir, o da “özgürlük”tür. “Özgürlük ereği” her 
toplumda, her insanın yüreğine yerleşmiştir ve ger-
çekleşmeyi beklemektedir. Özgürleşme bir süreçtir 
ve tüm insanlık için gerçekleşmedikçe ereğine var-
mış olmayacaktır. Bu bağlamda “aydınlanma”, 
özgürleşme sürecinde bilinçli bir çabanın adıdır. 
Her toplum içinde, kendini aşmış, bencilliğin üs-
tüne yükselmiş, yüreği özgürlük ateşiyle tutuşan, 
insanlık ülküsünü amaç edinmiş, cehalet, zorbalık 
ve bağnazlıkla savaşan aydınlar, kültürler içinde 
açmış çiçekler gibidir. Bu bağlamda aydınlanma 
“en yüksek yaşam biçemi”dir. Aydınlanma döne-
mi, yaşam içinde kendini nesne olarak algılayan 
insandan kendini us yoluyla kendini özne olarak 
üreten insana bir geçiş olarak kültürel bir devrim 
niteliği taşır. Kilise kurumları ve dinsel dogmalarla 
kendi dışından belirlenen insan kendine yabancı-
laşmış ve yitikti. Onu kendine getirmek ve uyandır-
mak için birey olarak insan yüceltilmiştir.” (Metin 
Bobaroğlu, Aydınlanma Sorunu ve Değerler, 
s:33-40)

Aydınlanma felsefesine göre insan özü itiba-
riyle evrensel bir varlıktır, zaman ve mekâna göre 
değişiklik göstermez, dolayısıyla onun mutluluğu 
da evrensel ilkelere bağlıdır. 1789 tarihli “İnsan ve 
Yurttaş Hakları Bildirisi” de bu anlamda evrensel 
olma iddiasındadır. Özetle ifade etmek gerekirse, 
XVIII. yüzyıl aydınlanma düşüncesinin amacı ev-
rensel insanın mutluluğunu sağlamaktı. Hukuki 
ayrıcalıkların kaldırılması ise ancak mutlak monar-
şinin dayandığı feodal yapının ortadan kalkmasıyla 
mümkün olabilecekti. 

cak yavaş yavaş aydınlanmaya varabilir. Gerçi 
devrimlerle bir baskı rejimi, kişisel bir despotizm, 
bir zorbalık yönetimi yıkılabilir. Ancak yalnız 
bunlarla, düşüncelerde gerçek bir düzelme, düşü-
nüş biçimlerinde ciddi bir iyileşme elde edilemez. 
Tersine, bu kez yeni önyargılar, tıpkı eskileri gibi, 
düşüncesiz yığına, kitleye yeni bir gem, yeni birer 
yular olurlar.

Devrimler iyi örgütlenmiş bir grubun siyasal 
eylemi oldukları için genelin düşünüş biçiminde 
bir değişimi sağlayamazlar. Devrimlerle kötülüğün 
ya da yanlışlığın ortadan kaldırılması yerine Kant, 
yanlış olanın veya kötü olanın kendi kendisini or-
tadan zamanla kaldıracağına yönelik iyimser inan-
cını koyar. “Ahlaksal kötülüğün doğal yapısından 
ayrılamayan şu özelliği vardır. Özellikle kötü dü-
şüncelilerin birbirleriyle olan ilişkilerinde ahlak-
sal bakımdan kötülük kendisiyle çarpışır. Kendi 
kendisini ortadan kaldırıp yok ederek yerini, ağır 
bir ilerlemeye, ahlaksal iyilik ilkesine bırakır.” 
Kant için tarihsel gelişmenin önüne geçilemez. 
Siyasal ve hukuksal bakımdan ilerlemenin garan-
tisi ise, düşünceleri ifade etme özgürlüğüdür. Bu 
da bir anlamda düşüncelerin kamu ile paylaşılması 
yani “kalem özgürlüğü”dür. Hükümdar düşüncele-
rin kamuyla paylaşılmasının önüne geçmemelidir 
çünkü bu özgürlüğün yasaklanması yasa koyucuyu 
da kendi icraatını gözden geçirmesi gerektiren ko-
nularda bilgi sahibi olmaktan onu alıkoyar ve böy-
lece kendisiyle çelişmesini ifade eder.

Kişiler özgürce düşündüklerinde yönetimle-
rin, yani hükümetlerin ilkelerini de etkileyecek ve 
kendilerine göre insanı kullanarak onu sömürebile-
cekleri ya da ondan yararlanabilecekleri düşüncesi, 
makineden fazla bir şey olan insanın insansal onu-
runa uygun davranma düşüncesine dönüşecektir. 
Bu bakımdan aklın kamusal kullanımı, aydınlan-
mayı sağlayarak insanların vesayetten kurtulmasını 
sağlayacaktır. Kant, bu nedenle siyasal otoritenin 
kalem özgürlüğünü hiçbir zaman ortadan kaldır-
maması gerektiğini düşünür. Kant’ın yurttaşı ol-
duğu Prusya’nın hükümdarı II. Friedrich, Kant’ın 
ideal hükümdar tipi olarak şunu söylemektedir: 
“İstediğiniz kadar ve istediğiniz şeyi düşünün, ama 
itaat edin.” Bu bakış açısıyla, siyasal yapının daha 
iyi hale gelebilmesinin imkânını, düşüncelerin ser-
bestçe ifade edilmesi vasıtasıyla toplumun düşünüş 
biçiminin de tedrici olarak değişmesi olarak gören 
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Kant, yine de bir çıkmaz ile karşı karşıya kalır.
Kant bu konuda şöyle der: “İnsanda toplumlaş-

ma eğilimi vardır. Çünkü toplumsal durumda ken-
disinin insan olduğunu, yani doğal yeteneklerini 
geliştirebileceğini daha çok hisseder. Fakat onda, 
birey olarak yaşamak, kendisini başkalarından 
ayrı tutmak içinde güçlü bir eğilim vardır çünkü 
o kendisinde toplumdışı bir özellik, her şeyi ken-
di düşüncelerine göre yönlendirme isteği bulur. Bu 
yüzden insan her yönden direnç bekler. Bu direnç 
insanın bütün gücünü uyandırır ve tembellik eği-
limini aşmasını sağlar. İnsanda, bencil çabalarını 
ilerlettikçe kaçınılmazcasına karşılaştığı dirence 
neden olan, kendi başlarına ele alındıklarında hiç 
de takdire layık olmayan bu toplumdışı nitelikler 
olmasaydı, o da tam uyumlu, yetinen, karşılıklı 
sevgiye dayanan bir Arkadyalı çoban hayatı sür-
dürürdü. Ama o zaman bütün beceriler sonsuza 
dek çekirdek halinde kalırdı.” (Dünya Yurttaşlığı 
Açısından Evrensel Bir Tarih Düşüncesi, 1784 yılı 
Berlinischen Monatschrift adlı dergideki paragrafı 
s.34-35)

1784 yılında, üniversitede ders vermeye de-
vam eden ve dekanlık görevini sürdüren Kant, 
Berlinischen Monatschrift adlı dergide, çağının 
güncel sorunları ile ilgili artarda iki önemli maka-
le yayınlar. “Dünya Yurttaşlığı Açısından Evrensel 
Bir Tarih Düşüncesi” ve “Aydınlanma Nedir 
Sorusuna Cevap”. Her iki makale de filozofun tarih 
ve siyaset felsefesi açısından belirleyici önem taşır. 

Cumhuriyetçi görüşlerin savunulduğu ve ebedi 
barış düşüncesinin ilk izlerini içeren evrensel tarih 
üzerine ilk makalede “toplum”, “ahlak” ve tür olarak 
insanın olanakları konuları tartışılır. “Aydınlanma 
Nedir?” makalesi ise Kant’ın kendi yüzyılı ile ilgili 
önemli tespitleri barındırır. Foucault’nun vurgu-
ladığı gibi Kant’ın metnini modern yapan şey de 
tam budur. Kant bu metinde ilk defa içinde yaşa-
nılan durumun güncelliğini adlandırmaya çalışır. 
Böylelikle Kant, aydınlanmış bir çağda yaşanma-
dığını, aydınlanmaya gidilen bir çağda yaşandığını 
söyler ve 18. yüzyılı Aydınlanma’nın öncülerinden 
Kral Büyük Friedrich’in yüzyılı olarak tanımlar. 
Bu tespitin kendisi Kant’ın demokrasi algısı hak-
kında bir fikir verir. İnsanın tür olarak sahip olduğu 
eşitlik sayesinde, herkes kendi aklını kullanmaya 
cesaret ederek ergin olamama durumundan kurtu-
labilir. Ancak Kant, bireyin tek başına bu durum-

devlet (ulus-devlet) tipinin ortaya çıkışına kaynak-
lık etmemiş, aynı zamanda çok hızlı ve geniş bir ya-
yılma göstermiştir. Başta Avrupa olmak üzere tüm 
dünyada siyasi ve ulusçuluk, ulus-devlet modeli, 
vatandaşlık ve laiklik gibi kavramları içeren kültü-
rel ve hukuki sonuçlar doğurmuştur. 1789 Fransız 
Devrimi genel olarak Avrupa’daki tüm impara-
torluklar için sonun başlangıcı olmuştur. Osmanlı 
İmparatorluğu da bu gelişmelerden payını almıştır. 
Başta ulusçuluk (milliyetçilik) ortaya çıkan bir-
çok siyasi düşünce, Osmanlı İmparatorluğu’nda 
da yankı bulmuştur. İmparatorluğu teşkil eden 
farklı milletler bu düşüncenin etkisiyle bağımsız-
lık taleplerinde bulunmaya başlamış ve bu süreç 
İmparatorluğun parçalanması ve yıkılışıyla so-
nuçlanmıştır. Yani 1789 Fransız Devrimi, Osmanlı 
İmparatorluğu’ndaki ayrılıkçı gruplar için bir refe-
rans kaynağı olmuş, bir model oluşturmuştur.

Fransız Devrimi sonrası ortaya çıkan düşünce 
sistemlerinden en önemlisi şüphesiz “pozitivizm”-
dir. Kurucusu, Fransız düşünür Auguste Comte 
(M.S. 1798 – 1857) aynı zamanda sosyolojinin 
de isim babasıdır. Cumhuriyetçi bir filozof olan 
Comte, Fransız Devrimi’ni tarihte kaçınılmaz ve 
yaşanması gereken bir aşama olarak görür. 1789 
insanlığın ilerlemesi için alınması gereken bir vi-
rajdır. Ancak Comte’un devrim sonrasında özellik-
le Fransa’da süre giden sosyal ve politik kargaşa 
konusunda endişeleri vardır. Fransız düşünürün te-
mel gayesi, Devrim’in artçı sarsıntılarına son ver-
mek, kısacası devrimci süreci nihayete erdirmektir.

Comte’un kurduğu pozitivizm maddeci/mater-
yalist bir düşünce sistemi değildir. İnsanları asıl ha-
rekete geçiren fikirler ve düşüncedir. Comte’a göre 
toplum ve devlet karşı karşıya konumlanmış ve 
çatışan iki varlık değildir. Bu ikisinin uyum içinde 
bulunmaları gerekir. Devletin vazifesi, toplumun 
maddi ve manevi birliğini temin etmektir. Devlet, 
planlayan ve doğru yolu gösterendir. Kısacası dev-
let her alana müdahale etme yetkisine sahip olma-
lıdır. Özel mülkiyet de bu alanlardan biridir. Comte 
ilkesel olarak özel mülkiyete karşı olmamakla be-
raber, bu hakkın kötüye kullanılmasından endişe 
duymaktadır. Bu nedenle, devlet özel mülkiyeti de-
netleme ve gerek duyduğu zaman müdahale etme 
ve düzenleme yetkisini kullanmalıdır. Öte yandan 
toplumda, bilimsel bir yönetim sergileyecek devle-
te itaat etmek, verilen görevleri yerine getirmekle 

dan çıkmasındansa kitlenin aydınlanmasının çok 
daha kolay olduğunu öne sürer. Kitleyi aydınlatma 
ve özgürleştirme görevi de Kral Friedrich örneğin-
de olduğu gibi kendi çabasıyla aydınlanmış olan 
insanların öncülüğüne bırakılır. 

Özgürlük, kitlenin önünde aklını kullanma öz-
gürlüğü olarak tanımlanır. Böylece halk, 17. yüz-
yıldaki yaygın görüşün aksine bir makineden ibaret 
değildir. Artık o eğitilebilir bir kitledir. Halkın eği-
ticileri ve temsilcileri ise aklın kamusal kullanımını 
özel kullanımının önüne alan ve kitlenin önünde fi-
kirlerini özgürce yayma hakkına sahip olan “aydın-
lar” olacaktır. Tüm bu düşünceleriyle yaklaşmakta 
olan Fransız Devrimi’nin temel ilkeleriyle paralel 
düşünen Kant, 1789’da “Jakoben” damgasını ye-
mek pahasına duyduğu coşku ve heyecanı gizle-
mez ve bütün şiddetine karşın devrimi, ilerleme-
nin, despotizm karşısında insanın özgürleşmesinin 
göstergesi olarak yorumlar. Çünkü ona göre önemli 
olan yaşanan olayın kendisi değil, söz konusu ola-
yın insanların zihinlerinde yarattığı evrensel heye-
candır. Kant’a göre bu evrensel heyecan sayesinde 
insanlık, geleceğe dair bir olanağın ayırdına varır.

Kant’ın bu süreç içerisinde ilk kritiğine eklene-
cek olan diğer iki kritiği, “Pratik Aklın Eleştirisi” 
ve “Yargı Gücünün Eleştirisi” adlı çalışmaları ya-
yımlanır. Yine bu dönemde filozof iki kez üniversi-
tenin rektörlüğüne getirilir. İlerleyen yaşıyla bera-
ber felsefesi de artık sağlam temellere oturmuştur. 
“Pratik Aklın Eleştirisi’nde 1784 yılında yayımla-
nan “Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi” adlı 
kitapta ortaya attığı “koşulsuz buyruk” kavramını 
ve etik görüşünü geliştirir. 1790 yılında yayınlanan 
“Yargı Gücünün Eleştirisi” adlı kitapta da estetik 
üzerine görüşlerini ve teleoloji sorununu ele alan 
Kant”ın, bu kitapta özellikle “sensus communis” 
(ortak duyu/sağduyu) kavramı ile estetik, etik ve 
siyaset arasında kurduğu bağ da dikkat çekicidir. 

Fransız Devrimi ve Evrensel 
Yankıları

1789’da başlayan Fransız Devrimi zamansal 
ve mekânsal olarak özel/tekil bir olaydır. Ne var 
ki sonuçları, etki ve yankıları evrensel olmuştur. 
Küresel niteliği itibariyle Fransız Devrimi sadece 
gerçekleştiği topraklarda yeni bir toplum (ulus) ve 

yükümlüdür. Comte, bilimsel – pozitif dönemde 
artık haklardan bahsetmeyi bırakıp, bireysel ve 
toplumsal vazifeleri ön plana çıkarmak gerektiğini 
savunur.

Almanya’da da milliyetçilik fikrinin gelişimin-
de Fransız düşüncesinin etkisi büyük olmuştur. 
Alman milliyetçiliğinin en önemli temsilcisi ka-
bul edilen Johann Gottlieb Fichte (M.S. 1762 – 
1814) Fransızların devrim adına Almanya’yı ele 
geçirişlerini ve Alman ordusunun yenilgisini yaşa-
mış bir düşünürdür. Bu yenilgi Alman filozofu çok 
derinden etkilemiştir. Fichte, verdiği halka açık 
konferanslarda Almanları saldırganlara karşı diren-
meye, silaha sarılmaya davet etmiştir. Kendisi de 
Napoléon ordularına karşı savaşa bizzat katılmış-
tır. Almanların Fransızlara karşı elde ettiği zafer-
den sonra ise Berlin Üniversitesi’nde profesörlük 
ve rektörlük yapmıştır. Fichte’ye göre özgürlük, 
özgür düşünce demektir. Özgür düşünceyi sağla-
yan ise bilimdir. Özgürlük anarşi değildir. Çünkü 
bilim denge ve tutarlılıktır, sağduyu ve akıldır. 
Özgürlüğü ise kurallara bağlayacak, iç dengesini 
sağlayacak, tutarlı hale getirecek olan hukuktur. 
Hukukun olması için ise, birçok hukuk öznesinin 
(toplumu oluşturan bireyler) yanı sıra güçlü bir 
devletin varlığı gerekmektedir. Toplumun amacı-
na ulaşabilmesi için özgürlüğün hukuk yani devlet 
tarafından düzenlenmesi gerekmektedir. Gerçek 
özgürlük düzenli özgürlüktür. Düzenlenmeyen öz-
gürlük ise bilim dışıdır.

Fichte’ye göre milli toplum yani örgütlenme-
miş toplum devlete üstündür. Devlet ancak milli 
toplumu kendi içinde toplayabildiği an yetkinliğe 
ulaşabilir, tam ve kusursuz hale gelebilir. Milli top-
lumu çevreleyen devlet, iktisadi alanı da düzenler. 
Fichte “Alman Milleti’ne Söylevler” adlı eserinin 
ilk bölümünde, her şeyi yitirdik, elimizde “eği-
tim” kaldı, onu akıllıca kullanmalıyız der. Fichte, 
Jean-Jacques Rousseau’nun 1762’de eğitim üzeri-
ne yayınladığı “Emile” adlı eserinden esinlenerek 
aktif bir eğitim yöntemi önermiştir. İnsanı tümüyle 
kavrayacak olan bu aktif eğitim, karma ve yatılı 
liselerde devlet tarafından verilecek, çocuklar aile-
lerinden mümkün olduğu kadar uzak kalacaklardır.

Alman milliyetçiliği ve siyaset düşüncesi hak-
kında görüşlerine yer verilmesi gereken bir diğer 
düşünür Georg Wilhelm Friedrich Hegel’dir 
(M.S. 1770 – 1831). Hegel, Alman idealist düşün-
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cesine son halini vermiştir. Uyguladığı diyalektik 
yöntem, daha sonra Marx tarafından da kullanıla-
caktır. Marx, o meşhur deyimiyle, Hegel’de elleri 
üzerinde duran diyalektiği ayakları üzerine oturt-
muş ve diyalektik materyalizmi savunmuştur. 

Hegel, Platon’un idealist düşüncesini yenile-
miştir. Ona göre madde, ruhun ürünüdür. Hegel de 
tıpkı Fichte gibi gerçeğin bilinç alanında bulundu-
ğunu, bilinci çözümleyecek olursak gerçeğe vara-
bileceğimizi savunmuştur. Hegel’e göre varlığın 
özü çelişkilerdir. Çelişkiler olmasaydı varlık da ol-
mazdı ve çelişki “oluş”un ilkesidir. Bu mantık çer-
çevesinde Hegel’e göre devlet, bireysel iradelerle 
genel iradenin karşılaştığı yerdir. Diğer bir deyişle, 
bireysel irade ve genel çıkar arasında bir sentezdir. 
Burada dikkat edilmesi gereken nokta, devletin tek 
tek bireysel iradelerin bir yığınından ibaret olmadı-
ğıdır. Devlet, tanrısal bir irade, makul ve canlı bir 
bütündür. Hegel’e göre insan, gerçekliğini, nesnel 
anlamdaki ahlaki değerini ancak bir topluluğun or-
ganı olmakla elde edebilir. Bu yüzden her şeyini 
devlete borçludur. Bireyin tüm değeri, tüm manevi 
gerçekliği yalnızca devlete bağlıdır. Özgürlük an-
cak ahlaki bir bütün olan devletin varlığıyla ger-
çekleşebilir. Dolayısıyla, doğal yaşama halinde öz-
gürlük söz konusu değildir. Hegel’e göre devlette 
her şey, genelle özelin birliğine dayanır. Devletin 
içeriğini “milli ruh” meydana getirir. Milli ruh, din, 
hukuk, bilim, sanat ve sanayi gibi özel alanlardan 
oluşur. Bu alanlar içten bir bağla birbirine bağlı-
dır ve tümü milli ruhu teşkil eder. Bir devlet ancak 
milli bir ruh taşıyorsa devlet sayılabilir. Diyalektik 
yöntemi düşünce alanında uygulayan Hegel, devle-
ti mutlak ve yüce bir değer olarak görmüştür.

“Hegel, “Tin”in kendisini “Varoluş”ta tam ola-
rak gerçekleştirdiği konum, tin, bilinç, şuur aklın 
ürünleri, kendisini Varoluş’ta en yetkin biçime getir-
diği somut şuur somut bilinç olarak Devlet’tir diyor. 
“Aklı”mı görmek istiyorsun? Tarihte göreceksin. 
Peki, tarihte aklı hangi durumlarda görebilirim? 
–Zihni değil, aklı!– Tam uygun, bütünlenmiş yani 
nesnesini, içeriğini tam gösteren. Devlet. Devlet 
nedir? Birtakım kurumlardır. Kültürün üstüne, kül-
türü denetleyen ve yaşamı biçimlendiren kurumlar-
dır. Bu kurumların aklı nedir? Hukuktur. Aklın bir 
toplumun kendini yönetmesi ya da toplumun onu 
yönetenleri belirlemesi neticede devlettir ve dev-
let edimseldir. Devlet belirleyicidir ve zorlayıcıdır. 

bedenden oluştuğu için insanda hem zorunluluk 
hem de özgürlük vardır. Öz bilincin özgürlüğünün 
yönelmesi edime gitmesi iradedir. Yani ara kurum 
iradedir. İrade, aklın işe yönelmesinin adı ama “iş” 
değil. Her irade bir fiil ister. Tin, kendinde kalamaz 
kendi dışına çıkmak ister. Dış dünya ile temas et-
mek ister. Gerçeklik o zaman karşımıza çıkacaktır.” 
(Metin Bobaroğlu’nun 16.04.2018 tarihli Anadolu 
Aydınlanma Vakfı’nda ki konuşmasından alıntı)

Karl Marx 
Karl Heinrich Marx (M.S. 1818 – 1883) 

Almanya’da doğmuş, öğrenimini burada tamam-
layarak, felsefe doktoru unvanını almıştır. Çağdaş 
siyaset teorisi, çağdaş siyaset felsefesi, çağdaş si-
yaset tarihi felsefelerinin en önemli referans düşü-
nürlerinden biridir. Bu tespitin yapılmasındaki bir-
kaç gerekçe, Marx’ın çalışmalarında ortaya koydu-
ğu fikir ve eleştirilerin, siyasal pratikler anlamında 
hısımlar ve hasımlar oluşturmaya yatkın olması, 
kapitalizm eleştirisinin derinliği ve halen geçerlili-
ğini koruması ve Marx’ın fikirlerinin somut olarak 
siyasal pratiklerce kısmen de olsa gerçekleştirilmiş 
olmasıdır. 

Marx, yaşadığı yüzyılın bütün sosyalist ya-
yınlarını okumuş bu yayınlardan etkilenmiştir. 
Toplumsal süreçlerin sonucu sosyalizmin gelece-
ğine inanmış, bütün zamanını bu süreçlerin nasıl 
çalıştığını anlamaya ve öğrenmeye harcamıştır. 
Marx, ölümüne kadar işçilerin örgütlenmesi ve ör-
gütlendirilmesine çalışmıştır.

“Komünist Beyannamesi”nin yayınlanma-
sı 1848 İhtilalleri’ne rastlar. İhtilaller bastırılmış, 
komünist liginin lideri hapsedilmiş ve örgüt kapa-
tılmıştır. 1864’te Londra’da toplanan uluslararası 
konferansta Marx, Alman işçilerini temsil etmiş-
tir. Konferansın sonunda Uluslararası Emekçiler 
Kurumu, öteki adı ile Birinci Enternasyonal 
kurulmuştur.

Marx örgütlenmiş biçimde yürütülen ihtilâlci 
hareketlerle ihtilâlci doktrinler arasındaki yakın 
ilişkiyi görmüş, ancak eylemlere katılmakta göster-
diği heyecan ve dinamizmi karşıt güçler önünde-
ki mücadele de devam ettirememiştir. Gazetecilik 
hayatında en büyük amacı emekçi sınıfın haklarını 
savunan bir yayın organına sahip olmak olmuştur. 

Devlet determinatördür. Ama hukukun hayata geçi-
rilmesi anlamında aklın edimselleşmesi anlamında 
devletler determinatördürler. Yani insanların dağı-
nık menfaatlerinin birbirleri ile çatıştığı, haklarının 
daha tayin edilmediği bir ortamda, sözleşmenin, 
törenin -eğer oraya ulaşmışsa- yazılı ve belirli akla 
ait eğitimle kazandırılabilir ve kurumları oluşmuş 
ve o kurumların hayata etkir olan güçleri ve kuv-
vetlerinin olduğu yapıya devlet diyoruz. Ve Hegel 
diyor ki, akıl, tarihte en yüksek biçimini devlet 
olarak bulur. “Mutlak bir devlet” ve her zaman o 
devlet anlayışı yanlıştır. Devlet, evet bir akıldır bir 
kavramdır, bir kurumdur. Ama kültürün gelişmesiy-
le üst yapı olarak devletin kendisi de gelişir. Tam 
uygun hale geldiği zaman ne zamandır? Yani ger-
çekten akıl ne zaman kendini devlet olarak tam uy-
gun hale getirmiş olur? İçindeki yurttaşların hak ve 
özgürlüklerinin hepsinin sağlandığı zaman diyor. O 
zamana kadar süreçteyiz. Akıl, daha kendini arıyor. 
Kendi tamlığını arıyor. Kültür daha kendi gelişimi-
nin süreci içindedir. Bunu Hegel’den başka söyle-
yen yok. Felsefede en temel bir şeyi söylüyor. Diğer 
filozoflar bunu tasarım olarak söylüyor ve tasarımı 
biz topluma giydirelim diyorlar. Hegel ise, yaşamın 
doğrudan doğruya aktif kendisini söylüyor. Yani 
ideale doğru devinmek, idealde insan tam uygun-
luk “klasik devlet” anlamında, peki devlet klasiğe 
ne zaman gelecektir? Hegel’e göre, devlet klasiğe 
geldiği zaman “insan tanımı” burada belirleyicidir. 
İnsanı nasıl tanımlıyoruz? Hegel’in iddiasına göre, 
zorunlulukla ilgili bir tanım bu yani bilim olması 
lazım. İnsanı bin türlü tanımlayabiliriz ama zorun-
lu, o olmazsa insan olamaz, var olmaz temel bir ilke 
olmalı. İşte Hegel’in bütün felsefesini belirleyen ve 
özellikle tarih felsefesini belirleyen ve onu somut 
gerçeklik olarak algılamamıza sebep olan belirleni-
mi “insan özgürlüğe mahkûmdur,” diyor.  İnsan öz-
gürlüğe zorunludur diyor. Bilim oldu. Özgürlük ol-
mazsa insandan söz edemeyiz. Geriye kalan ya bit-
kidir ya hayvandır. Özgürlük insanın tinsel tözüdür. 
Akılda temellenir. Akıl edimseldir. Yani dış dünyada 
gerçekliğini arar. Tinin doğası kendisine tamamen 
karşıt olan şey aracılığıyla tanınabilir (Bu Hegel’in 
diyalektiğidir. Hegel’in kavramları kendi ifadesi 
ile örtükten açığa doğru ilerler). Maddenin tözü 
nasıl ki “yer kaplama” (zorunluluk) ise tinin “ne”-
liği onu yapan tözün de özgürlük olduğunu söyle-
meliyiz. İnsan hem tinden yani hem bilinçten hem 

Eylem alanındaki çalışmalarında emekçilerden 
meydana gelen ve sürekli çalışan bir ihtilal örgütü 
kurmaya uğraşmış ancak başarılı olamamıştır.

Marx’ın kendini daha çok bir öğrenci, bir dü-
şünür ve yazar olarak gösterdiği söylenebilir. Ona 
göre, hukuk ilişkilerinin olsun, devlet biçimlerinin 
olsun, her şeyin kökü yaşamı çevreleyen maddi 
koşullarda yatmaktadır. Üretim ilişkileri, hukuki 
ve siyasal üst yapının gerçek temelidir. Ona göre, 
belli bir dönemde belli bir toplumun bütün ahlak 
ve görüş kuralları, o dönemde o toplumun ulaştığı 
ekonomik aşamanın bir ürünüdür.

Marx’a göre hukuki kurumlar ekonomik ge-
lişmeyi geriden izler. Üretim ve mübadele biçimi 
sınıf mücadelesini doğurmuştur. Eski çağlarda hür-
lerle köleler, kapitalist çağda maddi üretim araçla-
rına sahip olan sermayedarlarla (burjuva ile), eme-
ği ile geçinen işçiler (proletarya) arasındaki müca-
dele gibi. Marx’a göre, kapitalist sistemdeki üretim 
ve mübadele biçimi toplanma ve tamamlanmaya 
yol açacak, sermaye belli ellerde toplanacak, bu-
nun karşısında büyük işçi kütleleri bilinçlenecek, 
burjuva sınıfı ile proletarya sınıfı arasında giderek 
şiddetini artıran mücadele maddi üretim araçları-
nın (arazi ve sermayenin) topluma mal edilmesine 
neden olacak yani kapitalizm yıkılarak, sosyalizm 
kurulacaktır. Marx’a göre kapitalist üretim ve mü-
badele biçimi, sosyalizmin kurulmasına yol aça-
caktır. Marx’ın sosyalizmine “bilimsel sosyalizm” 
denmesinin sebebi de budur.

Marx’ın düşüncelerinin felsefi temeli Hegel 
felsefesine dayanmaktadır. Bilindiği gibi, Hegel’e 
göre, evrensel niteliğe sahip olan tek şey değişme-
dir. Değişme çelişen ve çatışan güçlerin sentezin-
den meydana gelir. Marx’da değişmenin çelişen ve 
çatışan güçlerin sentezinden meydana geldiğini ka-
bul etmektedir. Ancak, ona göre, gerçek olan olay-
ların insandaki algıların sonucu beliren ideler değil, 
bu algıları yaratan olayların kendileridir. Marx sos-
yal olay ve kurumları izah etmek için bu diyalektik 
metodu kullanırken, toplumsal olay ve kurumlar 
içinde bir sınıflamaya giderek, ekonomik olay ve 
kurumlara daha yüksek bir yaratma gücü tanımış-
tır. Ona göre, temeldeki tez, antitez ve sentezler sa-
dece ekonomik dünyada bulunurlar ve ekonomik 
güçler toplumsal güçleri yaratır. Kısaca toplumun 
bir alt yapısı, bir de üst yapısı vardır. Üretim süre-
ci toplumun alt yapısını, sosyal, politik, hukuki ve 
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kültürel ilişkileri toplumun üst yapısını oluşturur. 
Toplumun alt yapısı üst yapısını belirler. Yani, tüm 
sosyal, politik, kültürel ve hukuki ilişkiler ekono-
mik yapı tarafından şekillendirilir.

Kullanımı bulunan (faydalı olan) bir malda 
değerin bulunması, somut insan emeğinin o mala 
katılmış veya o malda maddeleşmiş olmasından 
ileri gelmektedir. Yani bütün mallarda ortak değer 
yaratıcı ve değer belirleyici öğe “emek”tir. Bir şe-
yin değerini, o şeyin üretimi için kullanılan emek 
miktarı (emek süresi – iş saati) belirler. Mal, sosyal 
emeğin billurlaşmış şeklidir ve ancak bu sebepten 
değere sahiptir. Diğer bir deyimle, bir malın değe-
rini belirleyen emek miktarı, gerekli ham madde, 
enerji ve makinelerin üretildiği andan başlayarak, 
o malın bütün üretim aşamalarındaki bütün emeği 
kapsamına alır.

Marxist düşüncede “özgürlük”ten, devletin top-
luma egemenliğine son vermek ve toplumu devlete 
egemen kılmak anlaşılır. Marx bir zorlama aracı 
olarak devleti ortadan kaldırmak gerektiğini ile-
ri sürer. Devletin silikleşmesi ve giderek ortadan 
kalkması toplumsal farklılıkların yok edilmesiyle 
gerçekleştirilecektir. Devletin varlığı gereksiz hale 
geldiğinde toplumsal farklılıkların da giderilmesiy-
le ortaya homojen ve uyumlu bir toplum çıkacaktı. 
Kamusal sorunlar için ayrıca toplumla idareciler 
arasında, aracı siyasal kurumlara gerek olmaya-
cak, yurttaşlık nosyonu bile ortadan kalkacaktır. 
Sömürü sona erecek ve sömürünün olmadığı bir 
hümanizm tablosu ortaya çıkacaktır. Ancak bu in-
sancıllığın özelliği maddeci olmasıdır. Bu noktada 
birey kendi başına değil toplumsal bireydir. Yani 
insan ancak toplumun bir üyesi olarak anlam ka-
zanır. İşçi sınıfının sosyalizmi kurarak yaratacağı 
sınıfsız toplum, işçi sınıfınca burjuva toplumunun 
çelişkilerinin ortadan kaldırılmasıyla doğacaktır.

Vladimir Lenin, Mao Zedong ve Fidel Castro, 
Marksizm’i uygulamaya geçirmiş hem de kendile-
rince bakış açıları geliştirmişlerdir. 20. yüzyılın ba-
şında “anarşizm” fikri gelişti. Başsızlık – Erksizlik 
diye çevrilebilecek bu düşünce, devlet, yasa, kral, 
tanrı gibi düzenleyici güçleri reddeder. Doğal ola-
nın başsız – idaresiz bir yaşam olduğunu savunur.

20. yüzyıldan itibaren küreselleşme ve politik 
sınırların belirsizleşmesiyle sentezler ortaya çık-
mıştır. Karşıt görüşler, sosyalizm ve kapitalizm 

doğal haklar kuramı arasındaki farkları ve çelişki-
leri irdelemiştir.

Strauss’un düşüncesinde insan, sınırlı bir varlık 
olarak, doğanın ona biçtiği roller içinde kalacak bir 
bireydir. İyi bir yaşam ve mutlu bir gelecek için 
toplumsallaşmak zorunda olan bu birey, kendisini 
aydınlatmayı vazifesi bilecektir. İnsanı doğanın 
içinden koparmaya çalışan ve aklına sonsuz bir 
güven taşımasını öğreten modern doğal haklar öğ-
retisi yanılmaktadır. Çünkü bu felsefe, araçlar ile 
amaçlar arasındaki iyi – kötü ayrımına olanak sağ-
layan ölçüyü ortadan kaldırmaktadır. Liberalizmde 
hoşgörüsüzlük, saygınlık bakımından hoşgörüye 
eşit bir değer olarak görülmektedir. Böylece doğru 
ya da yanlış amaçlar için yapılan seçimler hoşgörü 
perdesi altında eşit kabul edilmektedir. Dolayısıyla 
“seçimin kendisi” (amaç ve araç olarak) dönüle-
mez bir karar haline gelmektedir. 

Sonuç olarak hayranlık duyduğu Platon gibi, 
Strauss’un amacı da herkesin birbirine karşı ödev-
lerinin bulunduğu, bilgelerin yönettiği bir yeryüzü 
cennetinde yaşamanın gittikçe imkânsızlaştığını 
göstermektir. İki Dünya Savaşı görmüş, düşleme-
si imkânsız bir otoriter yönetimi görmüş her kim-
se gibi o da akla şüphecilikle yaklaşmış, evrensel 
barışı arzulamıştır. Belki Strauss’un muhafazakâr 
olarak nitelendirilmesine neden olan düşüncele-
ri, geçmişte vaat edilen ve bugünün örüntüleri-
ni taşımayan hayali bir düzene karşı ısrarından 
kaynaklanmaktadır.

Karl Raimund Popper
Karl Raimund Popper (M.S. 1903 – 1994), top-

lum ve siyaset felsefesi alanında tarihselciliğe ve 
holizme (bütüncülük) yönelik sert eleştirileriyle 
ün kazanmıştır. Tarihsel gelişmenin yasaları ya da 
ilkeleri bulunduğunu, bu yasa ya da ilkeleri bildiği-
miz takdirde, insanlık tarihinde gelecekte olup bi-
tecek olayları, tıpkı bir astronomun ay ya da güneş 
tutulmasını önceden doğru tahmin etmesi gibi, ön-
ceden doğru tahmin edebileceğimizi savunan görüş 
olarak tarihselciliğe şiddetle karşı çıkan Popper’a 
göre, insan toplumunu oluşturan sistemde öndeyi-
ye (kestirim) yer yoktur. Çünkü burada gelişmeyi 
belirleyen temel etkenlerin başında, çevre ve içinde 
bulunulan koşullara nasıl karşılık vereceğimizle il-

gibi, bir arada uygulanmaya başladı. Sosyal dev-
letler ortaya çıkarken, Çin gibi komünist devlet-
lerde de muazzam kapitalist genişlemeler yaşandı. 
Günümüzde farklı görüşlerin bir arada yaşandığı ve 
dünyanın sınırlı kaynaklarına dikkat çekilen devlet 
düşünceleri mevcuttur. 

Pozitivizm etkisinde gelişen modern hayat ve 
seküler dünya, anlamların ve yaşam tarzlarının, 
batı düşünce tarzına göre değerlendirilmesini esas 
alır. Miladi 18.yüzyılda başlayıp 19. yüzyılda belir-
ginleşen, batıyla beraber dünyanın birçok yerinde 
hayata ilişkin önemli değişimler yapan, 20. yüzyı-
lın biricik sistemi “modernite”, iki temel alandaki 
vurguları ve baskısıyla, dünyayı yönetme-yönlen-
dirme faaliyetlerini sürdürür. Bu alanlardan biri 
“bilim”, diğeriyse “siyaset”tir. Adı geçen her iki 
alanda, yanlarına genelde başka temel sorunları da 
içeren soruları ele alsalar da, sorulara verilen ce-
vaplar dönüp dolaşıp ya bilimsel bir kutsamaya ya 
da siyaseten bir görmezlikten gelmeye varır.

Leo Strauss 
Leo Strauss (M.S. 1899 – 1973) 20. yüzyı-

lın en etkileyici düşünürlerinden birisidir. Birçok 
siyasal felsefeci gibi, Nasyonel Sosyalistler’in 
Almanya’da iktidara gelmesiyle Amerika Birleşik 
Devletleri’ne göç etmiştir. Eserlerinde antik dönem 
siyasal metinlerine önem vermiş, filozofların satır 
aralarında ne söylediğini açıklamaya çalışmıştır. 
Onun çalışmalarıyla siyasal metinler tekrar popü-
ler hale gelmiş ve üzerinde araştırmalar yapılmaya 
başlanmıştır. Strauss, doğal haklar, akıl, vahiy ve 
demokratik toplumlarda eğitim gibi temel sorunla-
ra yeni bir boyut kazandırmıştır. Bu nedenle ken-
disine siyaset felsefesi tarihçisi de denilmektedir.

Strauss’un görüşlerine genel bir çerçeve çiz-
diğimizde iki temel noktaya odaklandığını göre-
biliriz. İlki, günümüzde modernizmin bir buhran 
içerisinde olduğu ve köklerinin siyasal tarihin geç-
mişinde saklanmış olmasıdır. İkincisi de tarihselci-
lik (olayların açıklanmasında tarihe öncelik veren 
düşünce akımı) anlayışıyla insan aklına yönelik 
sonsuz güvenin, nihilizme dönüşmesidir. Strauss, 
mutlak hakikate ulaşmaya çalışmaktadır. Bu ne-
denle fikirlerini benimsediği, olumlu yargılar bes-
lediği klasik doğal hukuk düşünürleri ile modern 

gili kararlar gelir. Buna göre, örneğin teknolojinin 
çağdaş toplum üzerinde bu kadar büyük bir etki ya-
pacak güç haline gelebileceği, bir yüzyıl önce hiç-
bir şekilde tahmin edilemezdi. Popper için, seçim 
ve sorumluluk bireylerindir, bundan dolayı, üyeleri 
ister istesin ister istemesin, toplum bu şekilde ge-
lişmek zorundadır demek için yeterli dayanağımız 
asla olamaz.

Siyaset felsefesiyle toplum görüşleri, bilimin 
doğasına ilişkin araştırmalarına sıkı sıkıya bağlı 
olan ve özellikle “Açık Toplum ve Düşmanları” 
adlı eserinin ikinci cildinde Marx’ı yoğun bir bi-
çimde eleştiren Popper’a göre, Marx’ın görüşleri 
bilimin doğasıyla ilgili yanlış bir kabul ya da ön-
yargıya dayanmaktadır. Marx kendisini, toplumu 
konu alan bir bilim adamı, topluma, onun nasıl 
işlediğini ve geliştiğini anlamak amacıyla, yansız 
ve önyargısız olarak yaklaşan bir araştırmacı ola-
rak görmüştü. Marx’a göre, toplumlar değişmez ve 
statik varlıklar değildirler. Toplumlar değişmekte-
dir ve toplumlardaki bu değişme, yasasız olmayıp, 
değişmenin yavaş olan hızından dolayı, tarihe iliş-
kin araştırmalarla ortaya çıkarılabilecek yasalara 
uygun olarak gerçekleşir. Bu çerçeve içinde, Marx, 
tarihi konu alan araştırmalar sayesinde, feodalizmin 
nasıl kapitalizmi doğurduğunu, insanlık tarihindeki 
bir evre olarak kapitalizmin nasıl gelişip, daha son-
ra yıkılacağını anlayabileceğimizi savunur. Buna 
göre, bilimsel sosyalizmle tarihsel yöntem örtüş-
mektedir. Popper, işte bu noktada, Marx’ın bilimin 
nihai ve değişmez doğruları keşfettiğine, bilimin 
doğrularının zorunlu ve kaçınılmaz olduğuna bü-
yük bir güçle inanmış olduğunu belirtir.

Popper için böyle bir analiz, kendi içinde iki 
temel yanlışı barındırmaktadır. Ona göre, bilimsel 
bilginin artışı ve gelişmesinin insanlık tarihinde 
çok güçlü bir etkisi olduğu ve bilgideki büyük bi-
rikim ve ilerleme, Newton ve Einstein gibi dahile-
rin kavrayış ve yaratıcılığına bağlı olduğu için ne 
bilgideki artış ve ilerleme ne de bu gelişmenin ta-
rih içindeki sonuçları önceden kestirilebilir. Başka 
bir deyişle, bilimsel bilgideki birikim ve ilerleme 
insanlık tarihinin akışını büyük bir güçle etkiledi-
ğinden, fakat bilimsel bilginin gelecekteki durumu 
ya da gelişme seyri, mantıksal ya da bilimsel yön-
temlerle önceden kestirilemeyeceği için, insanlık 
tarihinin gelecekte nasıl bir gelişme seyri içinde 
olacağına ilişkin olarak öndeyide bulunmak ola-
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naklı değildir. Bu ise, teorik bir tarih, yani teorik 
fiziğe karşılık gelen ya da eşdeğer olan tarihsel bir 
toplum bilimi imkânının yadsınması anlamına gel-
mektedir. İşte bu, Popper’a göre, Marx’ın bilimsel 
araştırmanın doğasını yanlış anlamaktan oluşan bi-
rinci yanlışıdır.

Marx gibi, Popper da bilimsel yöntemin top-
lumu konu alan araştırmalara uygulanabileceğini 
düşünür. Bununla birlikte, onun yöntemi ve bilim 
anlayışı, Marx’ın savunuculuğunu yaptığı bilim 
ve yöntem anlayışından farklılık gösterir. Tarihsel 
araştırmayla bilimsel sosyalizmi özdeşleştiren 
Marx’tan farklı olarak, Popper’ın gözünde bilim, 
tarihsel araştırmayla, hatta tümevarımsal süreçler-
le bile aynı değildir. Bilim, imgelemin, ilke olarak 
yanlışlanabilir olması durumunda, “bilimsel” olan 
hipotez oluşturma faaliyetini içerir. Oysa Marx’ın, 
tarihsel değişmeyle ilgili değişmez diyalektik ya-
saların keşfine dayanan iddiaları, yanlışlanabilir 
olmadıkları için, bilimsel değildir. Popper, bu bağ-
lamda, bilimin kesin olmadığını ve olamayacağını 
ve yeni veriler ışığında sürekli olarak revizyona 
tâbi olduğunu belirtir.

Karl Marx’ın ikinci yanlışı, bilimin toplumun 
bütününe uygulanabileceğini, bütün bir sistemle 
ilgili olan yasalar bulunduğunu düşünmesinden 
oluşur. Popper, buna holistik görüş ya da ütopik 
bir toplumsal planlama adını verir. Ona göre, ka-
çınılmaz ve zorunlu olup, toplumun bütününe uy-
gulanan tarihsel yasalara duyulan inanç, toplumun 
bütününün belirli bir plana göre yeniden biçimlen-
dirilmesi ya da yapılandırılması gerektiği görüşüne 
götürür. Bütünü göz önüne aldığında, insan faktö-
rünü zorunlu olarak gözden kaçıran bu yaklaşım, 
toplumun yeni baştan kurulması ve yapılandırıl-
masının mümkün ve zorunlu olduğuna önceden 
karar verir ve toplumun var olan yapısını kökten 
bir biçimde değiştirir. Karl Popper’a göre, Marx’ın 
ikinci yanlışı da bundan, yani onun bilimin deneme 
ve yanılma yöntemine dayandığını bir türlü göre-
memesinden kaynaklanmaktadır. O, bunun tam 
tersine, özel problemler için özel yaklaşımların söz 
konusu olduğunu belirtir, kurumların kötü yönetici 
tehlikesini en aza indirgeyecek şekilde düzeltilmesi 
ve geliştirilmesini ister.

Popper, yaşamayı her şeyden önce ve her şeyin 
üstünde bir sorun çözme faaliyeti olarak gördüğü 
için, yaşam sorun çözmeye elverişli olan toplumlar 

inançlarını ifade etmişlerdi ve modernler bu temel-
ler üzerine sağlam siyasal hakikatler inşa etmişler-
di. Ancak bu inancın yerini daha sonra şüphecilik 
aldı. Bu, neo-modernlerin erken modernlerin ulaş-
tığı sonuçları eleştirmesi ve siyasal otorite ve ada-
let için saf bir temel inşa etmenin sınırlarına işaret 
etmesiyle başladı. 

Rousseau, Hegel ve Marx gibi erken modern-
lerin bireysel bencilliği yüceltmesini ve insanların 
bunun sonucunda ortaya çıkan hakiki, doğal kökle-
rine yabancılaşmasını eleştirmişlerdi. Bu düşünür-
ler radikal bir değişimden başka hiçbir şeyin dün-
yaya adaleti getiremeyeceğini iddia ettiler. 

Jacques Derrida
Jacques Derrida’nın (1930 – 2004) son dönem 

siyaset düşüncesi içinde en önemli yeri, “egemen-
lik” sorunu işgal etmektedir. 1970’lerde Derrida 
metafiziği ayakta tutan logos merkezci egemenlik 
fantezileriyle uğraşmaktaydı. 1990”lardan itiba-
ren ise daha çok tarihsel, toplumsal siyasal yaşamı 
kurgulayan egemenlik fantezilerine dikkat çeker. 
Ona göre, çağımızda uluslararası örgütlerin, çok 
uluslu şirketlerin, hatta ulus temelli olmayan terö-
rist ağların ulusları aşan egemenlikleri, egemenlik 
mefhumunun yeniden düşünülmesini teşvik eder. 
Derrida’nın egemenliğin siyasi, teolojik ve felsefi 
mirasını sorgulama biçimi hem Batı’da, Amerika 
ve Avrupa’da hem de dünyanın batılı sayılmayan 
yerlerinde yaşanan tecrübeleri anlamlandırmaya da 
yardımcı olur.

Nedir bu fanteziler? Bunların başında egemen-
liği öznenin bir ve bölünmez kendiliğiyle ilişkilen-
diren fantezi gelir. Egemen, ben ve aynı olarak ken-
disini ortaya koyar veya dikte eder. Kendisinden 
başka kimseye hesap vermez ama diğerleri ona he-
sap verirler. Bu anlamda pater familias (aile reisi) 
bir egemendir. Bu mefhum yurttaşlıkta da vardır. 
Yurttaş, örneğin oy kullanırken vicdanından ve ak-
lından başka bir otorite tarafından belirlenmemiş 
olan, böylece kendini kendisi olarak ortaya koyan 
bir varlık olarak tasavvur edilir. Derrida’nın tezine 
göre, siyasetin kaynağı özerklik fantezisinin ba-
şarısızlığa uğramaya mahkûm olmasıdır. Kişinin 
egemenliğini ayakta tutan fantezi ile devletin ege-
menliğine ilişkin fantezileri ayırt etmek gerekir. 

ister. Sorun çözme ise, çözüm denemelerinin cesa-
retle ortaya atılmasını, sonra da bunların eleştiriye 
ve hatta eleme işlemine tabi tutulmasını gerektirdi-
ği için, Popper karşı önerilerin engellenmeden orta-
ya atılmasına, bunların eleştirilmesin sonra da eleş-
tirilerin ışığında, bunlarda gerçek değişiklikler ya-
pılmasına izin veren toplum biçimleri istemektedir.

Popper, her çeşit ahlak düşüncesi bir yana, bu 
gibi çizgiler boyunca örgütlenmiş bir toplumun, 
başka türlü örgütlenmiş bir topluma oranla, so-
runlarını çözmekte daha etkili ve dolayısıyla daha 
başarılı olduğuna inanır. Popper’a göre, teorik ko-
nularda olduğu gibi, pratik alanda da doğru yanıt-
lara sahip olabileceğimizden asla emin olamayız. 
Bundan dolayı da o, yönetim biçimi olarak demok-
rasiyi, açık toplumu savunur. Çünkü eleştirme ve 
tecrübe etme özgürlüğü en fazla demokraside var-
dır. Onun anladığı biçimiyle demokrasi, yönetici-
lerin toplum problemlerine önerdikleri çözümün 
umut verir gibi görünmediği zaman değiştirildikle-
ri bir sistemdir. Popper’ın gözünde, iktidarın kim-
lerin elinde olduğundan çok, iktidarın kişisel çıkar 
için olduğu kadar, toplumsal ya da siyasal dogma-
lar adına kötüye kullanılmasının önüne geçilmesi 
büyük önem taşır.

20.yüzyıla gelindiğinde, erken modern siyasal 
düşüncesinde değerler yeni bir gözle görülmeye 
başlandı. Bu değerler Orta Çağ’ın ortadan kaldı-
rılmasına yardımcı olmuş ve Avrupa’da siyasal 
düşüncenin temeli olmuştu. Ancak toplumsal de-
ğişimler ve filozofların bu değişimlere verdiği tep-
kiler birçok insanı bu değerlerin tükendiği ve bu 
değerlere dayanan Yeni Çağ’ın kapanmak üzere 
olduğu sonucuna ulaştırdı.

Siyasal düşünürler, hızlı kentleşme ve nüfus ar-
tışının yanı sıra birçok savaş ve devrimlere eşlik 
eden kargaşa ve sefalet gibi “Sanayi Devrimi”nin 
yarattığı toplumsal ve siyasal şartlara odaklandı. 
Büyük sayıda insan acı çekerken bir azınlık iyi bir 
yaşam sürmekteydi. Zenginler, kitlelerin çocukla-
rını sadece ayrıcalıklı zümreye yaradığı gözüken 
savaşlarda ölüme gönderdi. Bu tarihi gözlemleyen 
birçok siyasal düşünür modernitenin değerlerini 
esasen yozlaşmış, bayağı, materyalist, içi boş ve 
hatta nihilist diye nitelendirmiştir.

Bir noktada Locke ve Hobbes gibi erken dö-
nem modern siyasal düşünürler akıl ve bilime olan 

Devletteki egemenliği nasıl anlayabiliriz? Egemen 
kimdir gerçekten? Siyasi meşruluğun “ulus” de-
diği, seçimden sonra oylar sayılırken somutlaşan 
ama aslında önceden belirlenmiş listelere göre 
mecliste kimlerin olacağına karar vermenin ötesin-
de bir özgürlüğü bulunmayan o soyut varlık mı? 
Yasa yapma yetkisini anayasal sınırlar içinde kulla-
nan meclis mi? Peki ya bu sınırlar darsa, evrenselci 
bir görünüm altında eşitlikten uzak veya ayrımcı 
ise egemen o halde yargı mı? Yoksa egemen ola-
ğanüstü hâl ilân ederek yasaları askıya alan merci 
mi (başbakan veya ordu)? Derrida ulus devlette bir 
egemenlik krizi olduğu saptamasını yapar. Egemen 
halk mı, meclis mi, yargı mı, hükümet mi, başba-
kan mı, ordu mu?

Yalnızca ulus devletin içinde değil, global 
düzeyde de bir egemenlik krizi yaşanmaktadır. 
Global düzlemdeki egemenlik krizi emperyalist 
devletlerin insan hakları söylemini kullanarak ken-
di devlet çıkarlarına uygun savaşlar yapmalarında 
ortaya çıkıyor. İnsan hakları ve demokrasi adına 
başka bir ülkeye giren emperyalist devletler, orada 
yaşayan insanlara insan muamelesi yapmamakta-
dır. Bu insanlara, onları hayvan statüsüne düşüren 
bir şiddet uygulanır. Öte yandan, ulus devletin ege-
menliğini talep ederek sömürgeciliğin veya emper-
yalizmin egemenliğine karşı verilen bir mücadele 
de vardır. Her tekil durumda yapacağımız seçim 
egemenlik ile egemenliğin yokluğu arasında bir 
seçim değildir. Farklı egemenlik biçimleri arasın-
da bir seçimdir. Derrida’nın dekonstrüksiyonunun 
(yapı söküm) ritmine dikkat etmesinin sebebi tekil 
durumlarda egemenlik formları arasındaki ilişkile-
rin dikkate alınması gereğine dayanıyor. O, siyasal 
olanın siyasallığını egemenlik kavramıyla bağlan-
tılı bir biçimde düşünme gereğini olumluyor ancak 
ona göre siyasal egemenliğin ayrıcalıklı biçimi 
ulus devletin egemenliği değildir.

Derrida’ya göre egemenlik bölünmez, saf ve 
koşulsuz bir şey değildir. Egemenlik kendine bağı-
şıklık riski taşır, sağ ve salim kalamaz. Egemenlik 
açmazı kabaca şudur. Egemenliğin sonu ya dışar-
dan bir müdahale ile bir direniş, bir başka egemen-
liğin ona meydan okuması yoluyla gelir ya da çö-
küş egemendeki kendine bağışıklık mekanizmaları 
yoluyla ortaya çıkar. Yani egemen kendi yıkımını 
kendisi getirir. Kendine bağışıklık, bedeni dışa kar-
şı koruma mekanizmalarının organizma için haya-

Anadolu Aydınlanma Vakfı Düşünüyorum Dergisi Anadolu Aydınlanma Vakfı Düşünüyorum Dergisi

124 İnsan Hakları Özel Sayısı, 2019 İnsan Hakları Özel Sayısı, 2019 125



ti önemdeki organları da düşman gibi algılayarak 
onlara saldırması fenomenini adlandırır. Kendine 
bağışıklık egemenliğin içeriden kendi kendisini 
dekonstrüksiyona uğrattığını söylemek için kulla-
nılan bir metafordur. Toplum sözleşmesi de ulus 
devletin egemenliğinin kendine bağışıklığını gizle-
yen bir siyasal egemenlik fantezisidir. Her bağışık-
lık fantezisi başkayla ilişkide ben kalan, başkayla 
ilişkilerle başa çıkabilen, bu ilişkilerden her zaman 
kendine dönebilen bir ben olduğu varsayımıdır. Bu 
fantezinin açmazları bağışıklık fantezisinin aslın-
da kendine bağışıklıktan ibaret olduğunu gösterir. 
Ötekinin aynıda eritilerek bertaraf edilmesi he-
deflenmiş ve bir bakıma öteki olarak ötekinin yok 
olduğu, öldüğü, içerde eridiği sanılmıştır. Şimdi 
öldüğü varsayılan ötekinin hayaleti çıka gelir ve 
egemeni ziyaret etmeye başlar. Egemenliklerin on-
ları rahatsız eden hayaletleri vardır.

Bu hayaletler bizi, hiç kuşkusuz egemenliğin 
yeniden bölüşüldüğü bir pazarlığa sokarlar. Bu 
pazarlık, barışçıl bir konuşma olarak tahayyül edi-
lemez. Egemenlerin kendilerine verilen türlü ra-
hatsızlık sonucunda taleplerini en sonunda dikkate 
almak zorunda kaldıkları muhatapları vardır. Böyle 
muhataplar siyasal olarak baştan beri eşit konumda 
değillerdir. Onlarla konuşmak demek siyasetin dili-
ni değiştirmeye hazır olmayı gerektirir. Demokrasi 
hiç olmadı, henüz hiçbir yerde mevcut değil, geç-
mişte bir zamanlar olduğunu, içinde yaşadığımız 
zamanlar geçtikten sonra olacağını düşünmek de 
bir egemenlik hilesine teslim olmak demek olabilir. 

İnsan hakları, farklılıklara saygıyı insanlığın ge-
reği olarak görür ve onu korumayı amaçlar. İnsan 
hakları evrensel bir değerler kümesi olduğundan, 
onları korumak için uluslararası koruma mekaniz-
malarına da gerek duyulmaktadır. Bu nedenle, böl-
gesel ve küresel düzeyde koruma mekanizmaları 
geliştirilmiştir.

İngiliz, Amerikan ve Fransız bildirgelerinde 
yer alan doğal haklar, aydınlanma çağında yay-
gın bir etkiye sahip olmuş olmakla birlikte, 1815 
tarihinden itibaren bu etki azalmaya başlamış ve 
bu durum 1930’lara kadar sürmüştür. II. Dünya 
Savaşı’nın hemen ardından baskıcı rejimlere du-
yulan nefret, insan hakları düşüncesinin yeniden 
filizlenmesine sebep olmuştur. 10 Aralık 1948 yı-
lında BM Genel Kurulu’nda İHEB (İnsan Hakları 
Evrensel Bildirgesi) kabul edilmiş, bu bildiriye hu-

eden vahşiliklere sebep olmuş bulunmasına, deh-
şetten ve yoksulluktan kurtulmuş insanların içinde 
söz ve inanma hürriyetlerine sahip olacakları bir 
dünyanın kurulmasının en yüksek amaçları olarak 
ilan edilmiş bulunmasına, insanın zorbalık ve bas-
kıya karşı son çare olarak ayaklanmaya mecbur 
kalmaması için insan haklarının bir hukuk rejimi 
ile korunmasının esaslı bir zaruret kabul eder.”

Giriş bölümü, aynı zamanda eğitim yoluyla bu 
hak ve özgürlüklere saygıyı geliştirmek gerektiğini 
vurgular. Avrupa Konseyi ve BM’nin insan hakları 
eğitimini son yıllarda yaygınlaştırma çabaları bu-
nun açık bir örneğidir. 

Dünya politikası içinde son 60 yılda yer edinen 
insan hakları, insanlar tarafından büyük bir kabul 
görmüş ve bugün bütün dünya anayasalarında 
vurgulanan bir bölüm olmuştur. Uluslararası iliş-
kiler tarihine bakıldığında, hiçbir düşünce ya da 
fikir dünyada bu kadar hızlı ve yaygın bir kabul 
görmemiştir. 

“İnsan haklarını şu anda dünya politikasının 
yönlendiricisi yapabilmek, oldukça düşük bir ola-
sılık olarak görünüyor. Ama yapılabilecek bir şey 
vardır. Bugün, dünya ülkelerinde eğitimin ana 
amaçları olarak, “insan olma” bilincini kazan-
dırmayı ve doğru değerlendirme yapabilmenin 
öğretilmesini belirlemek. Bu, olanaklı görünüyor.” 
İoanna Kuçuradi

Binlerce yıla yayılan uzun bir mücadelenin so-
nunda, acılarla dolu ve uğruna harcanan çabaların 
neticesinde bir ‘değer” olarak zorlu aşamalarla or-
taya çıkan ve evrensel bir referans noktası haline 
gelmiş olan “insan hakları” kavramının insanlığa 
sunduğu kazanımlarının, mekâna, zamana ve ko-
şullara bağlı değişiklikler gösterdiğini görüyoruz. 
Bu çalışmada, insan haklarının tarihsel gelişiminin 
temelleri incelenmiş ve siyasi düşünce tarihi içeri-
sinde insan hakları kavramının halen devam etmek-
te olan uzun yolcuğunda ki göze çarpan noktalar or-
taya konulmaya çalışılmıştır. Görüyoruz ki, siyasi 
tarih içerisinde insan hakları, soyut bir kavram ol-
manın ötesine geçerek hukukun alanına geçiş yap-
mıştır. Günümüzde, bir ülkenin gelişmişlik düzeyi, 
ülkenin insan haklarına ilişkin tutumu ile doğru 
orantılı olarak ele alınıyor demek bence yanlış ol-
maz. Ayrıca insan hakları, uluslararası düzeye inti-
kal etmiş ve evrensel olarak değerlendirilmektedir.

kuki bir bağlayıcılık kazandırma çabaları sonucun-
da, 1966 yılında imzalanan iki uluslararası sözleş-
me 1976 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu sözleşme-
ler, Birleşmiş Milletler Kişisel ve Siyasal Haklar 
Sözleşmesi (KSHS) ve BM Ekonomik Sosyal ve 
Kültürel Haklar Sözleşmesi’dir (ESKHS). İnsan 
haklarıyla ilgili uluslararası ya da evrensel nite-
likteki belgeler yanında, dünyanın çeşitli yerlerin-
de, bölgesel düzeyde insan hakları düzenlemeleri 
de vardır. Bunlar arasında, 1953 yılında yürürlü-
ğe giren, 1950 tarihli “İnsan Haklarını ve Temel 
Hürriyetlerini Korumaya Dair Avrupa Sözleşmesi” 
ve ona bağlı protokoller, 1978’de yürürlüğe gi-
ren 1969 tarihli “Amerikalılar-arası İnsan Hakları 
Sözleşmesi” ve 1986 yılında yürürlüğe giren 
1981 tarihli “Afrika İnsan ve Halklarının Hakları 
Sözleşmesi” örnek olarak gösterilebilir. 

Sanayileşmenin meydana getirdiği verimlilik 
ve üretim artışı ve bunun yol açtığı zenginlik ve 
refah, sınıf düzenini, ardından meydana gelen eşit-
lik ve hürriyet talepleri de siyasi rejimleri değiştir-
di. Batılı toplumlar insan hakları meselesini bugün 
“kendi içinde” çözmüştür ama o kadar. Kendi top-
lumları, bunlar içinde de kendi insanları söz konusu 
olduğunda, insan hakları meselesinde hassas olan 
Batı toplumlarının, bir üçüncü dünya halkı veya in-
sanı için aynı hassasiyete sahip olduğunu söylemek 
pek mümkün değildir. Bugün gelinen noktada batı 
toplumları, din ve etnik köken farkı gözetmeksizin, 
“insanın sırf insan olduğu için bazı haklara sahip 
olduğu” anlayışının henüz çok uzağındadır.

İnsan hakları meselesi siyasi, hukuki ve kültürel 
olduğu kadar iktisadi bir meseledir de. Yani bir im-
kân meselesidir. Çünkü herkese insan hakları vaat 
ediliyorsa ve bu anayasaya geçiriliyorsa, herkesin 
hakkının da belli ölçüde verilmesi gerekir. Aksi 
takdirde toplumda kaos ve anarşi ortaya çıkar. 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin giriş 
bölümü, insan haklarını, içerik ve amacını oldukça 
kapsamlı bir şekilde ifade etmektedir. İnsan hak-
larını dünya barışının temeli ve toplumsal adaletin 
kaynağı olarak gören beyanname, hakların korun-
masını bir zaruret olarak görmektedir: “İnsanlık 
ailesinin bütün üyelerinde bulunan onurun ve bun-
ların eşit ve devredilemez haklarının tanınması hu-
susunun, özgürlüğün, adaletin ve dünya barışının 
temeli olduğuna, insan haklarının tanınmaması ve 
hor görülmesinin insanlık vicdanını isyana sevk 
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Tarihi boyunca değişmekte ve dönüş-
mekte olan insanın, davranışlarına eşlik 
eden, eylemlerine dayanak olan düşünsel 

gelişimi, hak ve haklılık kavramlarının oluşumuyla 
başlamış olabilir.

Kabileden topluma, krallıklardan demokratik 
parlamenter yönetimlere kadar gelinen süreçte in-
sanların bir arada yaşaması bir düzeni gerektirmiş-
tir. Düzen, töre ve kurallar, yasa ve hukukla sağlan-
dı. Hepsinde en temel kavram hak oldu.

Hem büyük özgürlük hareketleri ve devrimler, 
hem de savaşlar ve katliamlar arka planlarında hep 
bir hak iddiası ile yapılmıştır. En derin karşıtlıkların 
en uçtaki tarafları ortak bir kelime ile ayrıştılar ve 
“haklı...” olduklarını iddia ettiler.

Hak, kimi zaman adalet ve eşitliğin erdemi ile 
anıldı, kimi zaman ise ayrıcalık ve kayrılmanın se-
bebi olarak yerden yere vurulup lanetlendi.

Hem ceza hem de ödül nedeni oldu hak. İnsan 
“hak ettiği için...” cezalandırıldı ve hak ettiği için 
ödüllendirildi.

Hak iddia edilerek işgaller yapıldı, savaşlar çı-
karıldı, Krallar ve soylular hakları ile güçlendi ve 
egemen oldular. Daha güçlü olan daha haklı olabil-
di. Özgür olmak için de hak talep edilmiştir. Köle 
sahibi olmak da haktı.

İhtilaller yapılmış, hak sahipleri devrilmiş ve 
böylece adalet ve özgürlük sağlanmıştır.

Hak, kullananların amaçlarına göre bazen bir 
yetki, bazen bir iddia, bazen de bir gasp nedeni 
olabilmektedir.

Miktarla ölçülebilmektedir. Çok hak, az hak var. 
Efendinin de kölenin de hakları vardır. 

Hak bir yetki mi, ayrıcalık mı, yoksa insanı yük-
selten adil ve özgür olmasını sağlayan bir erdem 
mi?

Böylesine geniş bir yelpazede kullanılabilen bu 
kelime, tüm düşün tarihimiz boyunca siyaset, din 
ve felsefinin temel kavramlarından biri olmuştur. 

Bu çalışma, tarih boyu yasaların ve hukukun da 
temel dayanağı olmuş bu kavramın yaşamsal ve 
zihinsel kökenleri ile buna eşlik eden insanın geli-
şim ve ilerleyiş sürecindeki rolünü ve İnsan Hakları 

Bildirgesine kadar gelen süreci ele almaktadır. 
Hızla değişen günümüz koşulları, bilgi ve bilişim 
çağında hak kavramının nasıl evrileceği konusu ile 
genişletilmektedir.

Güç, çıkar ve sahiplikler üzerinden haklı olmak 
ve insanın yükselmesi ile ilgili zihin kimyası ve dü-
şün felsefesinin bir ürünü olarak ortaya çıkan hak 
arasındaki derin farklılıkları ve çelişkilerini ortaya 
koymak bu çalışmanın ana nedenidir.

Hak İddiası ve Gereklilik
İnsanın bitki ve hayvanlar gibi henüz biyolojik 

bir canlı olmanın çok ötesinde olmadığı dönemler-
de yaşam bir hayatta kalma meselesi idi, yani bes-
lenme, barınma, savunma ve üreme etkinlikleri ile 
canlılığı sürdürmeden ibaretti. Bildiğimiz anlamda 
bir “hak” kavramının olmadığı bu dönemlerde ata-
larımız yapabilirlik, yani yapma ve etmeler konu-
sunda herhangi bir kişi, kurum veya yasanın olu-
runa bağlı değildi. Yaşamsal olan her türlü temel 
eylem, ortam koşullarının doğası gereği ortaya çık-
tı. Çevreyi dilediğince kullanabilme ve hayvanları 
avlayabilme gibi. İnsanın gelişimi, beden yeteneği 
ve zekânın evriminin bu temel ve yaşamsal eylem-
lerle başladığı da düşünülebilir.

Bu gelişime eşlik eden tüm eylem ve etkinlik-
lerin nedeni ve dayanağı, düşünsel ve etik bir te-
mel olan hak veya haklılık iddiası değil gereklilik 
olmalıdır. Eylem etkin dönem olarak adlandırabi-
leceğimiz bu süreçte yapma etme eylemleri yaşam-
sal koşulların oluşturduğu zorunluluklar nedeni ile 
yapılıyordu. 

Aslında tüm biyolojik canlıların, doğada göz-
lemlediğimiz şekilde, ihtiyaç duydukları bir şeyi 
elde etmek için yaşama ve hayatta kalma zorunlu-
luğunda olmak dışında belli bir nedenleri yoktur. 
Bir hayvanın avını avladıktan sonra hemen savun-
ma durumuna geçmesi ve avının üzerindeki “Bu 
benim…” güdüsü kendisi ve yavruları için bir ge-
rekliliktir. Zira başka türlü yaşama şansları yoktur. 

Ancak, daha sonraki süreçlerde, alet kullanma 
ve çevreye uyumlanma sayesinde gün boyu eylem 

Burası
Benim...

Hüseyin Topuz
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koymaya gerek kalmadan da yaşamayı becermeye 
başlayınca “artık zamanlarımız” oluşmaya başladı 
ve bizler de eylem etkin dönemden, zihin etkin dö-
nem diyebileceğimiz evreye geçmeye ve düşünme-
ye başladık.

Korteksimizdeki ilk hak iddiası ve haklılık ala-
nının önce “gereklilik” sonra sahiplik üzerinden 
kodlanmış ve kayıtlanmış olması muhtemeldir. Etik 
anlayışımızın da gereklilik üzerinden oluştuğunu 
düşünebiliriz. Buna göre yapılan eylemler güncel 
bir zorunluluk ve gereklilik nedeni ile yapılmıştır, 
dolayısı ile de doğru, haklı ve etiktir.

Zamanla gereklilik nedeniyle gerçekleştirilen 
eylemlerden, güncelin ve zorunluluğun ötesine ge-
çilmesi iki başat sorunsalın ortaya çıkmasına neden 
oldu. Güç ve sahiplik.

Elde etme, birikim, birikimlerin üzerine kurulma 
ve eyleme gereklilik olmadan yaşama eğilimi daha 
sonraki dönemlerde kanlı cinayetlerin, çatışmala-
rın, sosyal çalkantıların, devrimlerin ve savaşların 
nedeni oldu. Güç, sahiplik ve artık zaman, kendi 
beden, emek ve yeteneklerimizle avladığımız bir 
avın başındaki “Bu benim…” güdüsünden, “Burası 
benim!” sahipliğine geçmemizin nedeni olmuştur.

Jean Jacques Rousseau’nun ünlü deyişi ile: 
“Tarihte ilk kez bir toprak parçasının etrafını çit-
le çevirip “Burası benimdir” diyen ve buna ina-
nacak kadar saf olan insanlar bulabilen ilk insan, 
uygar toplumun ilk kurucusu oldu. O zaman biri 
çıkıp, çitleri söküp atacak ya da hendeği doldu-
racak, sonra da insanlara ‘Sakın dinlemeyin bu 
sahtekârı. Meyveler herkesindir. Toprak hiç kimse-
nin değildir. Ve bunu unutursanız mahvolursunuz’ 
diye haykırsaydı, işte o adam, insan türünü, nice 
suçlardan, nice savaşlardan, nice cinayetlerden 
kurtaracaktı.” 1

İlginç bir şekilde “Burası benim” ifadesi aynı 
zamanda “Burası Ben’im” anlamını da taşır. Bir 
sahipliği tanımlamanın ötesine geçip, Ben’in sahip 
olunan eşya ile özdeşleştiğini yani eşyalaşmasını 
iki kelime ile özetler. Bireyi özneleyen “Ben’in, 
sahiplik ifade ettiğinde sahip olunan eşyaya dönüş-
mesini bir dil estetiği ile sergiler. Benim evi gös-
terip “Burası benim...” dediğimde aynı zamanda 
“Ben’im” demiş, yani kendimi evle özdeştirmiş 
1  Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, “J. J. Rousseau 
ve Egemenlik Anlayışı Üzerine”, Erişim: 11 Haziran 
2019, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/esosder/article/
view/5000067894

olurum.
Belki de Türkçemizin derin bir zenginliği olan 

bu estetik özellik ayrıca araştırmaya değer.
Yaşar Kemal’in Bin Boğalar Efsanesi adlı kitabı 

Yörüklerle yerleşikler arasındaki çatışmaları konu 
alır. Göçerliğin doğası gereği sahiplik dürtüsüne 
yabancı olan Yörüklerin çitsiz ve doğaya uyumlu 
yaşam felsefeleri ile yerleşiklerin sahiplik üzerine 
kurulu düzenleri çatışmaktadır. Kitap “Burası be-
nim!” sorununa sayısız göndermeler yapar.

Yörüklerin mezarları vardır da mezarlıkları 
yoktur. Yolda belde, kim nerede ölürse, öldüğü yere 
gömüverirler onu.

Obada kızlar, yalnız sevdaya gönüle giderdi. Bir 
can için, para pul için kızlara, onların gönüllerine 
karışılmazdı.

Çaldığım kavalın karşılığında ben hiçbir şey al-
mazdım. Kaval hak için, gönül için çalınır. 2

Yasalar ve Düzen
Yerleşik düzene geçilmesi ile birlikte insanın 

toplumsal bir varlık olması, yani artık yakın ve 
akraba olmayan kişilerle de birlikte var olabilme-
si sözlü kabile geleneklerinin ötesine geçilmesini 
gerektirmiştir. İlişkiler artık bir kabile şefinin çö-
zemeyeceği kadar karışık ve çetrefilli hale gelmişti. 
Gereklilik ve zorunluluğun, hırsa, keyfiliğe, güce 
ve sahipliğe dönüşmesi ile ortaya çıkan çatışmaları 
gidermenin tek yolu vardı; Yasalar. Neyin hak oldu-
ğu neyin olmadığı, kimin haklı kimin haksız olduğu 
ve giderek suçlu ve suçsuzu belirleyen ve herkesin 
üzerinde mutabık olduğu metinlerden oluşan yasa-
lar bugünkü hukukun da zeminini oluşturacaktır.

Madde 30- Eğer bir toprak sahibi tarlasını, bah-
çesini ve evini tımar yüzünden terk edip, uzakla-
şırsa, bir başkası ondan sonra tarlasını, bahçesini 
ve evini zapt ederse ve üç yıl tımar mükellefiyetini 
yerine getirirse, kendisi döner ve tarlasını, bahçesi-
ni ve evini (geri) isterse, ona verilmeyecektir. Zapt 
eden ve tımarı yürüten, kimse (bizzat) mükellefiyet-
leri yerine getirecektir.

Madde 31- Eğer bir yıl uzaklaşıp, dönerse, tarla-
sı, bahçesi ve evi ona verilecektir. Kendisi, tımarı-
nın mükellefiyetlerini yerine getirecektir. Tımarını 

2  1000 Kitap Sitesi,” Binboğalar Efsanesi”, Erişim: 09 
Temmuz 2019, https://1000kitap.com/kitap/binbogalar-
efsanesi--145688/alintilar

terk edip uzaklaşanların tarlası, bahçesi ve evi ba-
kım için bir diğerine verilmektedir. İlk mükellef üç 
yıl içinde dönmediği takdirde ikinci kimse bu hakla-
ra sahip olur. Daha evvel dönerse topraklarını geri 
alır. 3

Günümüzden 4000 yıl kadar önce 
Mezopotamya›da Babil kralı Hammurabi yasala-
rından toprak mülkiyetini düzenleyen bölümden 
alıntı olan bu iki örnek zapt ve keyfiyetin bittiği-
ni göstermekle birlikte güç ve sahipliğin artık yasa 
koyucu bir egemenin otoritesi ve denetimi altında 
yasallaştığını belgelemesi bakımından önemlidir.

Yasalar günün şartlarına ve dönemin adalet an-
layışına göre belli sınıfları ve gurupları ayrıştırabi-
lir ve haklar bu anlayış çerçevesi içinde oluşur. Hak 
iddiası veya uğranıldığı düşünülen haksızlık yine 
bu sınırlar içinde çözümlenir.

Kil ve Kâğıt ve Kudretli İlâh
Yazılı metinler köklü ve sözlü geleneklere göre 

çok daha kırılgan olabilmektedir. Bu metinlerin 
yasa koyucu egemenin bir sözü ile değiştirilmesi 
veya rafa kaldırılması mümkündür. Hoşnutsuzluk 
yaratan adaletsiz yasalar ise ayaklanma ve isyan 
nedenidir ve egemen güce karşı bir iç tehdit oluştu-
rur. Bu yüzden metinlerin kaynağında ve arka pla-
nında bir destek unsuru olarak ilahi bir güç yer alır.

Yasayı koyan iradenin ya doğrudan ya da otori-
tenin temsil ettiği ilahi bir güç olduğu inancı hem 
egemenin konumunu sağlamlaştırır hem de din ve 
mitolojik unsurların toplumsal düzenin oluşması ve 
sağlanmasındaki rolünü ortaya koyar. Mutlak bir 
itaatin sağlanması yasaların bir egemenin iradesi 
ve keyfiliği olarak değil, tanrısal bir buyruk olarak 
kabul edilmesi ile sağlanır. Genellikle de büyük ço-
ğunluğun öyle kabul etmesi ile oluşan tartışmasız 
itaat sayesinde muhalif direniş ve başkaldırıların 
önüne geçilmiş olur.

Hammurabi’nin kanun metninin önsözünde 
Tanrı Marduk’a atıf yapması boşuna değildir. Grek 
mitolojisinde Zeus, Hint destanlarında Brahma, 
kuzey sagalarında Odin gibi hemen her türlü top-
lumun alt belleğinde ilahi bir güç yer alır ve itaat 

3  Doc.Player Sitesi, “Hammurabi’nin Toprak Kanunları”, 
Erişim: 21Temmuz 2019,
 https://docplayer.biz.tr/109648074-Hammurabi-nin-toprak-
kanunlari-yazan-sumeroloji-docenti-dr-mebrure-tosun.html     

olumlanır. Bu sayede herkesin üzerinde mutabık 
kaldığı bir düzen gerçekleşir. Gücü sınırlı ve so-
runlara çare bulması şüpheli olan insani bir egemen 
yerine mutlak ve kudretli bir ilahın varlığı yaşamın 
zorlukları karşısında daha umut vericidir.

Semitik dinlerde ise özel bir atfa gerek yoktur, 
Tanrı kelamı mutlaktır. Eski ve Yeni ahit ve Kur’an 
metinleri, özünde insanı anlatır ve tanımlar. Ne ya-
pılıp ne yapılmaması gerektiği emredilir. Hak ve 
hak olmayan, bu tanımlar dâhilinde anlaşılır veya 
anlaşılması istenir. Musa Peygamber’in toplumu 
üzerindeki otoritesi düzeni sağlamakta yeterli ol-
mayınca Tanrı’nın iradesi ile “On Emir” metinleri-
nin inmesi gerekmiştir. Bunların beş tanesi insanla-
rın başkaları ile ilişkileri ve hakları ile ilgilidir.

“Cumartesi gününü daima hatırlayıp, onu kut-
sal kılacaksın. Haftanın 6 günü çalışacak, yedinci-
sinde istirahat edeceksin. Cumartesi günü istiraha-
te tahsis edilmiş umumi dinlenme günüdür. O gün 
ne sen, ne oğlun, ne kızın, ne uşağın, ne de hayvan-
ların, kısaca hiç biriniz çalışmayacaksınız.

- Öldürmeyeceksin.
- Çalmayacaksın.
- Yalan şahadette bulunmayacaksın.
- Hiç kimsenin evine, barkına, karısına, hizmet-

çisine, öküzüne, eşeğine velhasıl sana ait olmayan 
bir şeye göz dikmeyeceksin.” 4

Bu ve bunun gibi Eski ve Yeni Ahit ve Kur’an 
metinlerinde hak ve hak olmayanı tanımlayan me-
tinler yasa veya yasalara temel veya öncül kabul 
edilmiştir.

İnancın ve kutsal iradenin kitle üzerindeki gü-
cünü kavrayan kralların, iktidarların, egemen sınıf-
ların ve hatta diktatörlerin, din kardeşliğini ve mut-
lak itaati sağlayacak kutsal devlet gibi bir nimeti 
niye göz ardı etmedikleri açıktır. Bu stratejik tutum 
sayesinde oluşan teokratik yönetimlerle büyük kit-
leler tartışmasız bir itaatle yönetilmiştir. Zira top-
lumun büyük çoğunluğu kutsal devlet egemenine 
karşı gelmeyi Tanrı’ya karşı gelmekle bir görür.

Gücü elinde bulunduran iktidarların çoğu aydın-
lanma sürecine kadar, din siyaset iş birliğinin öne-
mini kavrayarak, egemenliklerini Mezopotamya 
krallıkları ve Mısır hanedanları gibi kutsal devlet 
modeli ve kitle inançları üzerine kurdular. İlk sivil 
4  ŞALOM dergisi, “Yahudilikte Temel Kavramlar”, Erişim: 
16 Haziran 2019,
 http://www.salom.com.tr/arsiv/haber-78241-yahudilikte_
temel_kavramlar_on_emIr.html
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ve temel hukuk sayılabilecek olan Roma hukuku 
zamanla Hristiyan ahlakı ve papalığın ruhbanına 
tâbi oldu. Bizans ortodoksluğu doğdu, İslam ülke-
leri ve krallıkları ise teokratik monarşilere dönüştü.

Hak iddiası, adalet ve özgürlükler artık kutsal 
irade gücünü kendine mal eden ruhban ve kral kar-
deşliğinin insafına kalmıştır.

Din siyaseti sadece monarşik bir yönetme mo-
deli olarak değil, bir strateji olarak da kullanıldı. 
Öyle ki bu gücün farkına varmakta gecikmeyen 
İngiliz siyaseti, yayılmacılık ve sömürgecilik süre-
cinde bu stratejiyi başarı ile kullanmıştır. Pasifikten 
Hindistan’a, Afrika kabilelerinden Arap şeyhlikle-
rine kadar tüm sömürgeleştirme ve kolonileştirme 
sürecinde önce tapınak yönetimi ile halkın üzerinde 
etkin olan şeyhlerle ve dini liderlerle uzlaşma yo-
luna gidilmiştir. Dini mekânlar korunmakla kalma-
mış, bakımları ve sayılarının artırılması için parasal 
destek sağlanmış ve Ruhban sınıfı türlü yollardan 
desteklenmiştir. İngiliz siyaseti, inançları üzerinden 
düşünen kitlenin itaat zaafını kullanarak direnişleri 
ve karşı duruşları zayıflatmak istedi ve çoğunluk-
la da başarılı oldu. Dini unsurlarla iş birliği ile ve 
inançlarla çatışmadan yapılan işgal ve yayılmalar 
yüzyıllar boyu sürdü.

İktidarların ve egemenlerin varlık nedenlerini, 
sahiplik haklarını ve bireyler üzerindeki otoritele-
rini tanrısal bir güce ve temsilciliğe dayandırıp di-
renç, itiraz ve muhalefeti engelleme siyaseti önemli 
bir strateji olarak tüm ruhban sınıflarında, papalık-
ta, teolojik monarşilerde ve günümüzde dahi de-
vam etmektedir.

Yüzyıllar süren ve bazı ülkelerde günümüzde 
de sürmekte olan bu düzen kendi çelişkilerini or-
taya çıkarmış, toplumların hoşnutsuzlukları, sınıf 
çatışmaları ve keyfi yönetimlere karşı çoğu kanla 
ve savaşla bastırılan yeni arayışları da beraberinde 
getirmiştir.

1215 yılında İngiltere’de önemli bir belge olan 
Magna Carta karşımıza çıkıyor. İlk anayasa niteli-
ğindeki bu belge, insanın egemen gücün otoritesine 
ve kutsal iradeyi temsil ettiğini vehmeden ruhbanın 
fermanlarına karşı kendisini yükselttiği bir karşı 
duruşun belgesi olarak çok önemlidir.

Burada bir hak iddiası veya talebinden çok in-
sanın kendisini yücelttiği öncül bir ilkeler man-
zumesi belgelenmekte ve bir egemenin lütfu ile 
verilen haklar değil insanın insan olarak değerleri 

ortaya çıkarılarak, yasaya bağlı özgürlükleri ilan 
edilmektedir.

“- Hiçbir özgür insan yürürlükteki yasalara baş-
vurmaksızın, tutuklanamaz, hapsedilemez, mülkü 
elinden alınamaz, sürülemez, ya da yok edilemez. 

- Adalet satılamaz, geciktirilemez, hiçbir özgür 
yurttaş adaletten yoksun bırakılamaz. 

- Yasalar dışında hiçbir vergi, yüksek rütbeli 
kilise adamları ile baronlardan oluşan bir kuru-
la danışmadan haciz yoluyla veya zor kullanarak 
toplanamaz.

- Özgür hiç kimse kendi benzerleri tarafından 
ülke kanunlarına göre yasal bir şekilde muhakeme 
edilip hüküm giymeden tutuklanmayacak, hapse-
dilmeyecek, mal ve mülkünden yoksun bırakılma-
yacak, kanun dışı ilan edilmeyecek, sürgün edil-
meyecek veya hangi şekilde olursa olsun zarara 
uğratılmayacaktır.” 5

Magna Carta İngiltere’deki sınıfsal çatışmalar 
nedeni ile çeşitli kez askıya alınmış olup kilise di-
renci ile karşılaşarak hayata geçirilememiştir. Öyle 
ki, Papa Innocent III, Magna Cartayı “İllegal, ada-
letsiz, Hükümranlığa ve İngiliz halkına utanç verici 
bir belge …” olarak tanımlamış ve “Tarihin sonuna 
kadar yok hükmünde ve geçersiz…” kaydı ile afo-
roz etmiştir. 6

Magna Carta hayata geçirilememişti ama daha 
sonraki dönemlerde batıdaki aydınlanma hareketle-
ri, Fransız ihtilali ve Amerika Bağımsızlık bildirisi 
gibi özgürlük mücadelelerine ve anayasalara örnek 
ve temel alınabilecek etkileri yaratmıştır. Ancak bu 
belgelerde ortaya konulan hakların çoğu yine ege-
men gücün iradesine bağlı olarak kullanılınca çatış-
malar süre gelmeye devam etmiştir. 

1777 tarihli Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi 
insanlığın hak ve özgürlükler mücadelesinde 
önemli bir belge olmakla birlikte belgede yer alan 
“Herkesin eşit yaratıldığı, yaşam, özgürlük ve mut-
luluk arayışı hakkına sahip olduğu” maddesine 
rağmen Amerika’da kölelik sorunu devam etti ve 
bildirinin imzalanmasından 80 yıl sonraki iç savaşa 
kadar çözülemedi. 7

5  Tarihi Olaylar Sitesi, “Magna Carta”, Erişim: 01 Eylül 
2019, https://www.tarihiolaylar.com/tarihi-olaylar/magna-
carta-103
6  Independent News, “Magna Carta”, Erişim: 13 Ağustos 
2019, https://www.independent.co.uk/news/uk/magna-carta-
what-is-it-and-why-is-it-still-important-today-10017258.html
7  Amerika’nın Sesi, “ABD Bağımsızlık Günü”, Erişim: 

Magna Carta, Amerikan Bağımsızlık ve Fransız 
Devrimi bildirgeleri insanlığın belleğine özgürlük, 
adalet, eşitlik gibi kavramları yerleştirmiş olup in-
sanın güç ve otoritenin keyfi ve baskıya dayanan 
yönetimleri karşısında karşı duruşunu ve yükseli-
şini sağlamıştır. Ancak bunların hiçbiri endüstri 
devrimi ile ortaya çıkan emek sermaye çelişkileri, 
eşitsizlikler, sınıfsal ayrımlar ve derinleşen siya-
si çalkantıları engelleyemedi ve 1. Dünya Savaşı 
ve Rus Devrimi gibi sonuçlar doğurdu. 2. Dünya 
Savaşında büyük insan katliamları yanında insan-
lığın en büyük kıyımları yapılmış, insanlık suçla-
rı işlenmiş, insan hakları ve onuru ayaklar altına 
alınmıştır.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 
1948 yılında her iki savaş sonu yaşanılan büyük 

acıların ve kayıpların da etkisi ile kabul edilen bu 
belge, bugün için bireylerin din, dil, ırk, köken farkı 
gözetilmeksizin sahip oldukları hak ve özgürlükler 
konusunda elimizdeki en önemli uluslararası belge 
niteliğine sahiptir. Gücü, yaptırımları ve bağlayıcı-
lığı tartışmalı da olsa binlerce yıllık insanlık tarihin-
de farklı kültürel ve siyasi sistemlere sahip ülkele-
rin üzerinde mutabık kaldığı 30 maddelik belge ile 
insan hakları güvence altına alınmıştır. Devletlerin, 
kanun yapıcıların ve giderek kurumların, bireyle-
rin temel özgürlükleri, onurları ve hakları üzerinde 
hukuksal bir düzen ve denetim kuramayacaklarını, 
mevcut ve çıkarılacak yasaların bildiride ilan edi-
len maddelere aykırı olamayacağını garanti altına 
alması, bu belgenin tüm insanlığın ortak bir ilanı ve 
kazanımı olmasını sağlamaktadır. Belli bir gurup, 
sınıf, toplum veya ulus değil, insan sıfatı ile sahip 
olunan hakları metinleştiren belgede özne insandır.

“• Tüm insanlar özgür, onur ve haklar bakımın-
dan eşit doğarlar.

• Herkes ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya 
da başka türden kanaat, ulusal ya da toplumsal kö-
ken, mülkiyet, doğuş veya başka türden statü gibi 
herhangi bir ayrım gözetilmeksizin, bu Bildirgede 
belirtilen bütün hak ve özgürlüklere sahiptir.

• Herkesin yaşama hakkı ile kişi özgürlüğü ve 
güvenliğine hakkı vardır.

20 Temmuz 2019, https://www.amerikaninsesi.com/a/abd-
bagimsizlik-gununu-kutluyor-4-temmuz/2848838.html

• Hiç kimse, kölelik ya da kulluk altında tutu-
lamaz; her türden kölelik ve köle ticareti yasaktır.

• Hiç kimseye işkence ya da zalimce, insan-
lık dışı ya da aşağılayıcı muamele ya da ceza 
uygulanamaz.” 8

1948 yılından günümüze kadar geçen sürede 
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve sonrasında ge-
len ek ve ilaveler sayesinde önemli adımlar atıldığı 
ve hiç küçümsenmeyecek önemli kazanımlar sağ-
landığı bir gerçektir. Bu belge halen birçok ülkede 
ve AB gibi bloklarda ülkelerin hukukları üstünde 
ve insan hakları temelinde sınırlı da olsa bağlayı-
cı işlevi ile temel hakların garantisi konusunda en 
önemli kitlesel mutabakat ve belgedir.

Bununla birlikte güç ve çıkarlar söz konusu ol-
duğunda İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi dâhil 
her türlü anlaşma ve belgenin askıya alınabildiği 
bir devirdeyiz. Beyannamenin 70. yılında Amnesty 
International 2018 raporunda “İnsan hakları ko-
nusunda halen hiçbir garantimiz olmadığı” notu 
resmî raporunun ön sözünde yer almıştır. 9

Geçen 71 yıllık süre içerisinde ve günümüzde 
savaşlar, katliamlar ve bireyin yıkımı tüm şiddetiy-
le devam etmektedir. Irk ayrımı ABD’de 1960’lı, 
Güney Afrika’da 1990’lı yıllara kadar sürdü. ABD 
Guantanamo hapishanelerini kurarak raporu açıkça 
hiçe saydı. İşkence, hukuk ihlalleri, ifade özgürlü-
ğü, kadın cinayetleri ve tecavüzleri devam etmekte-
dir. Silah satışı ve ticareti yolu ile savaşlar ve çatış-
malar körüklenmektedir. Milyonlarca insan yurtla-
rını terk etmek zorunda kalmaya devam etmektedir.

Amnesty 2019 raporuna göre, halen yarısı çocuk 
olmak üzere 25,9 milyon insan mülteci durumuna 
düştü ve tarihte kaydedilen en büyük mülteci sayı-
sına ulaşıldı. 10

Milyonlarca insanın ölmesine neden olacak 
olan iklim ve çevre felaketleri ise insan hakları 
kapsamında ele alınmamaktadır. Oysa Dünya’yı ve 
Atmosferi en fazla kirleten ülkelerin hepsi çoğun-

8  İnsan Hakları Derneği, “İHE Beyannamesi”, Erişim: 2 
Eylül 2019 https://www.ihd.org.tr/insan-haklari-evrensel-
beyannames/
9  Amnesty International, “docs”, Erişim: 3 Eylül 
2019, https://www.amnesty.org/download/Documents/
POL1067002018ENGLISH.PDF
10  Amnesty International,” docs”, Erişim:3 Eylül 2019, 
https://www.amnesty.org/en/what-we-do/refugees-asylum-
seekers-and-migrants/global-refugee-crisis-statistics-and-
facts/
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lukla İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni imzala-
mış gelişmiş ve zengin ülkelerdir. 11

•  Çin
•  ABD
•  AB
•  Hindistan
•  Rusya
•  Japonya
•  Almanya
•  Güney Kore
•  İran
•  Suudi Arabistan
•  Kanada

ABD 2017 yılında küresel ısınmaya sebep 
olan karbon salınımı ve iklim değişikliğine neden 
olan faktörleri azaltmak ve kontrol altına almak 
için imzalanan Paris Anlaşması’ndan çekildiğini 
bildirdi. 12

Bu ülkelere karşı hiçbir yaptırım gücü uygu-
lanamamaktadır. Büyük çıkar gruplarının kârları, 
tüm insanlığın geleceğini tehdit eden zehir salınımı, 
endüstri kirliliği ve çevre felaketlerine tercih edil-
mekte ve insan hakları ihlali sayılmamaktadır. Bu 
durum tıpkı binlerce yıl öncesi gibi egemen güce 
karşı hak iddiasında bulunulamayacağını ya da hak 
iddiası hakkının da hala gücü elinde bulundurana 
ait olduğunu göstermektedir. Özetle, egemen güç 
halâ dilediği şekilde insan haklarını ihlal etme hak-
kına sahiptir.

Bunun için ülke veya ideoloji olarak değil tüm 
insanlık ailesi olarak hareket etmek ve karşı duruş-
lar sergilemek gerekiyor. Egemen gücü ve otoriteyi 
tüm insanlık yararına hareket etmek için zorlamak 
ve direnmekten başka çaremiz yok.

Metinler ve Gerçek Uyuşmazlığı
Hak talebine konu olan yasa, belge ve anlaşma-

lar, çoğu zaman toplumsal bir karşı duruşun sonuç-
ları olarak değil, giderek derinleşen sınıfsal ve top-
lumsal çelişkileri gözleyen ve sorunların farkında 

11  World Population Review, “Doc”, Erişim: 5 Eylül 2019, 
http://worldpopulationreview.com/countries/pollution-by-
country/
12  İklim Haber.com, “Abd PARİS Anlaşması”, Erişim: 
4 Eylül 2019, https://www.iklimhaber.org/abdnin-paris-
anlasmasindan-cekilmesinin-1-yili-pismanliklar-teselliler-ve-
yeni-umutlar/

olan aydınların ve felsefecilerin kaleme aldığı, ço-
ğunlukla hayata geçirilmemiş metinler olarak kal-
mıştır. Kitle daha çok kendine özgü sorunların hal-
ledilmesi konusu ile ilgilenmektedir. İnsanın insan 
olarak kendi değerini yükselten erdem ve onuruyla 
yüklü haklar daha çok önderlerin ve aydınların me-
selesi olmuştur.

Konfüçyüs öğretisinde sağlıklı işleyen bir top-
lum, bireylerin aileye, komşuya, arkadaşlara ve 
devlete karşı olan sorumluluklarını yerine getirme-
si ile oluşur. Egemen kişi halkın istek ve arzularını 
dikkate almak zorundadır ancak egemen hiyerarşik 
olarak halkın önündedir. Bir yasadan çok etik bir 
prensipler dizisi olan bu öğretilerin yerel gelenekler 
olarak kaldığı ve uygulamada çoğunlukla işlemedi-
ği görülmektedir. 13

Genel bir tutum olarak, gücü elinde bulunduran 
imtiyazlı sınıflar, giderek sermaye ve bunların gü-
dümündeki devlet, hak iddiası ve taleplerini insan 
haklarından çok topluma özel sorunlar ve düzenin 
sağlanması için gerekli bir ayarlama olarak ele 
almıştır.

Bunun yanında gücü eline geçiren sınıf ve top-
lumlar da bir süre sonra çektikleri acıları unutup 
kendilerine yapılanlardan çok daha fazlasını karşıt-
larına yaşatmışlardır.

Yüzyıllar boyu ezilen ve büyük acılar çeken 
Hristiyan toplumu, Roma İmparatorluğu’nun 
Hristiyanlığı kabul etmesi ile mağdurluktan kur-
tuldu. Sapkın inanç türünden egemen gücün kutsal 
dini statüsüne yükselen Hristiyanlığın en büyük 
azizlerinden Pavlus’un öldürüldüğü yerde kurulan 
Papalık, Hristiyanların yüzyıllarca çektiği eziyet ve 
acılardan misliyle fazlasını Hristiyan olmayanlara 
yaşatmış, kanlı ve acımasız bir tarihin merkezi ol-
muştur. Binlerce insan katledilmiş, işkence görmüş 
ve diri diri yakılmıştır.

Rus devriminde ezilen emekçi sınıf devrimden 
sonra kendini proletarya diktatörlüğüne yükselt-
miştir ki bu tür örnekler çoğaltılabilir. Acı çeken 
toplumların çoğu, yaşananlardan dersler çıkartıp 
insanlığı yükseltme değerleri yerine hınç ve inti-
kam duyguları ile donanmış, nefret ve hasımlık de-
vam etmiştir.

Bir daha kimsenin aynı acılara maruz kalmama-

13  Unesco, “Confucian Approach”, Erişim: 20 Eylül 2019, 
https://en.unesco.org/courier/2018-4/confucian-approach-
human-rights

sı birkaç önder ve aydının dileği olarak kalmıştır.  
Düzenin işleyişi ve mevcut statünün korunması 

kökleşmiş inançlar nedeni ile ideal ülkülerden daha 
öncül ve önemli idi. Buna çarpıcı bir örnek olarak, 
Thomas More’un 16. yüzyılda yayımlanmış olan 
Ütopya adlı kitabında kurguladığı ilerici toplum 
ve devlet düzeni ile yazarın monarşik bir düzenin 
yetkilisi olarak toplumsal hak talepleri karşısında 
takındığı köktenci ve acımasız tutumunun çelişkisi 
gösterilebilir.

Yazar kitabı yazdığı dönemi izleyen yıllarda 
saygın bir hukuk adamı ve dönemin önemli ve yet-
kin monarşik danışmanlarından biridir. Kitabında 
din özgürlüğüne geniş yer veren More, Ütopya’da 
dönemin şartlarında hayli cesur bir yaklaşımla 
ateistlere dahi yaşam hakkı tanımış ancak gerçek 
hayatta “sapkın” Protestanların diri diri ve yavaş 
yavaş ateşte yakılmasını onaylayan cezalara imza 
atarak insanları işkence ile ölüme göndermiştir. 14

Yazılı belgeler ve yasalar ne kadar yüksek ide-
aller taşırlarsa taşısınlar, dönemin koşulları ile 
uyumlu olduğu ve kim olursa olsun egemen gücün 
ve sınıfın çıkarları ile çatışmadığı sürece geçerli 
olmuştur. Aksi halde ise uygulanamayan ve hayata 
geçirilemeyen metinler olarak kalmıştır.

Bilgi Çağında Hak İddiası 
İnternet ve dijital devrimle birlikte bilgi çağı de-

nen yeni bir dönemi yaşıyoruz. Bir tuşla veya ses 
komutu ile tüm kayıtlı bilgilere saniyeler içinde 
ulaşabilen bu dönemin ne gibi sonuçlar doğuraca-
ğını henüz tam olarak bilemiyoruz.

Bundan önceki dönemlerden farklı olarak, birey 
artık fiziki bir bedenden çok elektronik bir veri ve 
veri tabanı malzemesidir. Birey ve veri (data) artık 
ayrıştırılamamaktadır. İnternet ağına salınan bilgi-
lerle eğilimler saptanabilir, ürünler geliştirilebilir, 
politikalar ve stratejiler saptanabilir niteliktedir. 
İnsanlığın 50 yıl evvelinden çok farklı olan bu du-
rumu olumlu ve olumsuz yönleri ile tartışabilmek 
mümkün.

Birey veya toplum olarak sayısal verilere dö-
nüştüğümüz bu yeni dönem yüzyıllar boyu dene-
yimlerle edinilen insan ilkelerinin ve kazanılan 

14  Düşünüyorum Dergisi, Ütopya ve Hayal, Erişim: 10 
Eylül 2019, http://www.dusunuyorumdergisi.com/utopya-ve-
hayal-vadedilmis-ulke-ve-ote/

hakların tekrar ele alınmasını ve güncellenmesini 
gerektirebilir. Zira artık ilişkilerimiz, algılarımız, 
heyecanlarımız, iyilik veya kötülüklerimiz ve bizi 
biz yapan insani değerlerimizle değil matematik-
sel algoritmalar, istatistikler, eğilim saptamaları 
gibi karar organlarının önüne sunulan verilerimizle 
varız. Bu değerlendirmenin nasıl, niçin ve kimler 
tarafından yapıldığı ve nerelerde kullanılacağı ko-
nusunda henüz net bir fikir bulunmamaktadır.

“Değerlendirme konusu yapılan şey ya da kişi 
değerlendirenin ona atfettiği anlam nedeniyle 
önemli, özel, güzel, değerli ya da tam tersi olabilir. 
Bu noktada belirleyici olan değerlendirme konusu 
olan şey ya da kişinin değeri değil, değerlendirme 
yapan kişinin sübjektif durumudur.” 15

Değerlendirilmeye esas olan verilerin belli 
bir süre sonra artık bize ait olan özgün ve biricik 
orijinal veriler olması pek mümkün olmayabilir, 
zira medya, yayın, film, dizi, eğitim metotları gibi 
kontrol edilebilen araçlarla eğilimlerin manipüle 
edilmesi ve yönlendirilmesi mümkündür. Birey ve 
toplum artık özgünlüğü ve gerçekliklerini yitirip 
üzerinde hesap kitap yapılan ve yönlendirilebilen 
materyallere dönüşmektedir.

Daha şimdiden “Veri üzerinden değer”, halen 
egemen gücün veya çıkar gruplarının medya, ya-
yın, reklam, film ve hatta eğitim kanalları ile top-
lumu kolayca manipüle edebileceği ve büyük kit-
leleri belli amaçlar doğrultusunda yönlendirebile-
ceği ve kendi lehlerine kullanabileceği önemli bir 
yönetim aracı haline gelmiştir. Birçok ülkede her 
türlü medya kurumunun, direkt sahiplik ve yandaş-
lık yolu ile veya sahiplerinin baskı altında tutulması 
ile yazar ve yayınları hala kontrol ve baskı altında 
tutulmaktadır.

Yönlendirme ve koşullandırma işine sadece 
medya araçları ile değil, bilgisayar oyunları ve 
programları vasıtası ile çocuklar seviyesinde baş-
lanmaktadır. O masum oyun alanı, bertaraf edil-
mesi gereken bir karşı taraf fikrinin küçük yaştan 
zihinlere kazındığı, savaş şiddet ve öldürmenin bir 
galibiyet ve üstün çıkma değeri olarak puanlarla 
olumlandığı acımasız bir pazara dönüşmüştür.

Hak ve özgürlük talebi bu koşullandırma ile is-
tenildiği gibi yönlendirilebileceğinden sadece insan 

15  Çobansoy Gökçe. (2019) İnsan Hakları Açısından 
Kişisel Verilerin Korunması Sorunu, Yüksek Lisans Tezi. TC 
Maltepe Üniversitesi
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ilkeleri ve hakları yönünden değil, insan etiği açı-
sından da ciddi sakıncalar içeren bir sürece giriliyor 
olması mümkündür. Zira artık fiziki bir baskı ol-
maksızın da koşullandırma sonucu özgür düşünme 
ve sorgulama yeteneğinin kaybedilmiş olması söz 
konusu.

Bugünkü medyanın 1984 filminde hemen her 
yere yerleştirilen ekranlardan, gün boyu başarılar-
dan ve ülkenin parlak günlerinden bahseden, yö-
neticilerini ve düzeni öven karartma medyasından 
pek bir farkı bulunmamaktadır. 16

Propagandanın Nazi dönemindeki gibi despot-
ça değil, renkli ışıklar ve sahnelerle gülerek yapıl-
dığı bir tür cilalı medya devri dönemi yaşanmak-
tadır. Belli bir arka plan dâhilinde kasıtlı olarak 
kurgulanmış kirli ve yönlendirici taktik haberler, 
artistik senaryolar ve yapay ve içi boş tartışmalar, 
renklendirilmiş eğlence ve yarışma programları-
na bulandırılmış olarak uygun dozlarda zihinlere 
şırıngalanmaktadır.

Binlerce kişinin öldüğü savaşları canlı izlerken 
bir tıklamayla başka bir kanaldaki eğlence prog-
ramını izleyebiliyoruz. Savaşlar, bombardımanlar, 
yüzbinlerce kişinin evsiz barksız kalıp yurtlarını 
terk etmesi, çocukların yetim kalması, ölmesi umu-
rumuzda değil. Çok acımasız ve katı olduğumuz-
dan değil, zihinlerimizin yavaş yavaş bu düzenin 
kodlarına ve işleyişine koşullandırıldığının farkın-
da değiliz. Arka planda silah firmasına sürdürüle-
bilir savaşın, ilaç firmasına sürdürülebilir hastanın, 
bankalara sürdürülebilir borçlunun gerektiği bir dü-
zeni farkında olmadan olumlamaktayız.

Sadece Körfez Savaşı’nda on binlerce askerin 
yanı sıra 70.000’i çocuk 111.000 sivil öldürülmüş 
olup 500.000 çocuk ise halen hastalık, sakatlık ve 
yetimlikle boğuşmaktadır. 17

İnsan hakları örgütlerinin raporlarına göre halen 
devam eden Suriye savaşında ölü sayısı 500.000’i 
geçmiş vaziyettedir. Çoğu çocuk 6 milyon insan 
yerini yurdunu terk etmek zorunda kalmıştır. 18

Bunlar artık manşet olarak değil, kısacık sü-
tunlarda ara sıra yer almaktadır, zira gündem ola-

16  Düşünüyorum Dergisi, Ütopya ve Hayal, Erişim: 10 
Eylül 2019, http://www.dusunuyorumdergisi.com/utopya-ve-
hayal-vadedilmis-ulke-ve-ote/
17  IPPNW, “Gulfwar facts”, Erişim 10 Eylül 2019, https://
ippnw.org/pdf/gulfwarfacts.pdf
18  HRW org, “World Report”, Erişim: 7 Eylül 2019, https://
www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/syria

zekâ algoritması olduğu iddia edilerek akıllı ama 
cansız olan bu türü suç makinalarına çevrilebilir.

Cansızlar, zekâları var ve süper hızlılar. Çok 
kısa bir süre içerisinde bizim zekâmızın çok üs-
tünde milyonlarca işlemi yapabiliyorlar. Kontrolün 
insanda olduğunu onların hizmetkâr olduğunu söy-
lemek bugün için mümkün ama gelecek için öyle 
değil.

Biz yaptık ama “biz olmayan” bir şey yaptık. 
Bizler binlerce yıllık insan evrimi ve dönüşümleri 
ile oluştuk ve hala oluşuyoruz. Duyular, algılar ve 
ilişkilerle düşünmeyi öğrendik. Kendi yarattığımız 
bu yeni tür ise şimdilik bizim yüklediğimiz veriler-
le çalışmakta ancak verileri çok kısa süreler içinde 
değerlendirip sonuçlar üreterek öğrenebilmektedir. 
Bugün için istenen görevleri yapma, cevap bulma 
ve sonuca ulaşma gibi mekanik ve matematiksel 
görevler üstlenen bu yeni türler, zamanla kurulum 
sırasında yüklenen verilerle değil, kendi saptadık-
ları eğilimler ve amaçlar doğrultusunda kendi ken-
dilerini güncelleyebilecek yeteneğe ulaşabilir. Bu 
aşamadan sonra kendi algoritmaları ile işlevlerini 
güncelleyebilen bu tür, kendisini programlayan kişi 
veya kurumun sorumluluğunu aşacak işlevleri de 
gerçekleştirebilir. Sonuç; artık hak iddiasına muha-
tap olacak bir kişi veya kurum değil hızlı bir işlem-
ci var karşımızda.

Kaldı ki, ne tür araçların ve türlerin yapıldı-
ğı konusunda piyasaya çıkarılanların dışında çok 
sınırlı bilgimiz bulunmaktadır. Bir örnek olarak, 
2019 yılı itibarı ile uzaya 4987 adet uydu gönderil-
miş durumdadır. 19 Bunların çoğunun gönderildiği 
ülkelerde dahi ne amaçla işlevlendiği bilinmemek-
tedir. Üzerimizde dolaşıp duran, bilgi toplayan ve 
gereğinde bize karşı kullanılabilecek olan bu aletler 
karşısında hak iddia edebileceğimiz hiçbir kurum 
bulunmamaktadır.

Elbette uydular, robotlar ve yeni nesil akıllı tür-
ler konusu hak ve hukuk yönünden karşımıza çıka-
cak sorunlar açısından ele alınmaktadır. Bilim ve 
teknolojinin ve bu aletlerin hayatı kolaylaştırmak-
taki katkısı, insanlığın ilerlemesinde ve yükselme-
sinde çok önemli bir payı olduğu ve olacağı gerçeği 
göz ardı edilemez. Burada tartışma ve eleştiri konu-
su olan bilim veya bilimsel yöntem değil, bilim ve 
teknolojinin güç, otorite ve iktidarlar eliyle kulla-

19  Pixalytics, “Satellites orbiting report”, https://www.
pixalytics.com/satellites-orbiting-earth-2019/

cak kadar “popüler” bir etki yaratmamaktadır. 
Alışılmış, sıradan haber niteliğinde olup internette 
de milyonlarca tık almamaktadır.

Listeye devam eden savaşlar, çatışmalar ve 
mülteci dramları da eklenebilir ancak çalışmanın 
konusu gereği burada önemli olan husus, bütün bu 
dramların İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 
imzalandığı ülkelerde önemli bir kıpırdanmaya yol 
açmaması ve bu sorunların çoğuna bildiriye imza 
atmış ülkelerin sebep olmasıdır. 

Bu sakıncalar yanında bilgi çağı, hak ve özgür-
lükler konusunda çok önemli kazanımlar ve fırsat-
lar da yaratma olanağını sağlamaktadır. İnsanlar 
birbirlerini hiç tanımadan, din, dil, köken ayımı 
yapmadan birleşebilmekte, ortak eylem koyup dev-
letler, kurumlar ve politikalar üzerinde baskı gurup-
ları oluşturabilmektedir. Daha önce gerçekleştirme 
olanağı bulunmayan bu tip ağ eylemlerin ne gibi 
sonuçlar üreteceği ve insan duyarlılığını nasıl et-
kileyeceği henüz bilmiyoruz. Hem olumlu hem de 
olumsuz çok örnek bulunmaktadır. Bilgi çağının 
nimetlerini ve bize sağladığı kolaylık ve ilerlemeyi 
her yönüyle birlikte düşünmek gerekiyor.

Cansız Ama Akıllı… 
Yeni Türlerle İlişkiler

Yine tüm bu sürecin bir sonucu olarak kendi ya-
rattığımız yeni türlerle, robotlar, çipli araçlar, dron-
lar ve uydularla yaşamı deneyimlemeye başlayaca-
ğız. Akıllı (smart) ama cansız olan bu türlerle yeni 
bir sibernetik yaşam türü içinde efendi köle ilişkisi 
ile mi, taraf mı, yoksa rakip mi olunacağı pek belli 
değil. İlk defa başka bir türle temel insan ilkeleri 
ve hakları ile ilgili hukuk sorunları konusunda karşı 
karşıya kalınabilir.

Bu yeni tür için “akıllı, cansız ve haklı” veya 
“cansız ve haksız” gibi hukuk ikilemleri için henüz 
erken olduğu, zira düğmenin bizde olduğu söylene-
bilir. Ancak düşünülmesi ve gündeme alınması ge-
reken konu şu; onları biz yarattık ama onlar “biz” 
değil ve gittikçe daha az biz olacaklar.

Robotlar, çipli araçlar, dronlar gibi yeni türler 
yaşamı tehdit edebileceği gibi, biz de onları temel 
insan ilkeleri ve hakları ile ilgili yaptırım ve bağla-
yıcılıklardan kaçmak için günah keçisi yapabiliriz. 
Örneğin dronlara bomba attırıp cinayetler işleyip 
katliamlar yapılabilir ve bunun tamamen bir yapay 

nılma şeklidir.
Egemen güç ve otorite, bilimi pekâlâ istediği 

gibi kullanabilir ve Halen yönlendirmekte ve kul-
lanmakta olduğu da söylenebilir.

Robotlar, uydular, akıllı araçlar gibi yeni nesil 
teknolojik ürünler sadece fayda veya sakıncaları 
açısından değil, düşünce yapısı ve zihin felsefesi 
açısından da önemli değişim ve dönüşümlere yol 
açacak gibi gözükmektedir.

Biyolojik varlığımız, düşünsel özgürlüğümüz 
ve insan özgünlüğümüz, yani temel insanlık ilke-
leri ve haklarımız açısından ortaya çıkabilecek so-
runlar, belki de yeni bir etik türünün ortaya çıkma-
sını gerektirmektedir. Yazılım ve programcılar kod 
sayfalarının en başına “Matematiksel kodlar insan 
ilkeleri ve haklarına aykırı sonuçlar üretemez” gibi 
bir etiği koyacak kadar benimseyip ilke edinebile-
cekler midir, yoksa ne pahasına olursa olsun bağlı 
bulundukları kurum, devlet veya egemen gücün ta-
limatları ve çıkarları doğrultusunda istenen sonuç-
lar mı önemli olacaktır?

“Hak” mı “İlke” mi?
Hak, anlamı üzerinde herkesin mutabık kaldığı 

bir kavram değil, mutabık kalınması da gerekmi-
yor. Biz değişiyor ve dönüşüyorsak kavramların da 
değişmesi ve dönüşmesi gerekir. Yaşam evriliyorsa 
kavramların da evrilmesi zorunluluktur.

Hak kavramı tek başına kullanıldığında anlamı 
çok net değil. Kullanan kişiye veya kullanıldığı 
alana göre farklılaşan ve birbiriyle çelişen anlam-
lar alabilmekte. Güçlü olmanın bir ayrıcalığı olarak 
anlaşılabildiği gibi özgürlük ve adaletin temeli ola-
rak da anlaşılabilmektedir.

Hak kavramı güç ve sahipliklerle birlikte, men-
faat ve çıkarları da olumlayan ve yasalaştıran bir 
kavram. Öyle ki birçok “hak” ancak ortadan kal-
dırıldığında bireylerin ve toplumların düzeni daha 
adil ve yaşamları daha özgür olabilmiştir. Hemen 
tüm devrimler ve özgürlük hareketleri hak sahiple-
rine karşı yapılmıştır.

Toplum ve siyaset felsefesi, temel kavramları 
hak, adalet ve özgürlük üçlemesi ile pekiştirmiştir.

Bunlardan herhangi birinin eksikliği, hepsinin 
birden eksikliğine yol açmıştır ve halen açmaktadır. 
Çünkü hak, bireylerle birlikte egemeni de bağlayan 
ve sınırlayan hukuk ve yasalarla tanınmış serbest-
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lik ve taleplerdir. Yerine getirilmediği takdirde or-
taya çıkan haksızlık, önünde herkesin eşit olduğu 
ve hiçbir yere bağlı olmayan tarafsız adalet kurumu 
tarafından giderilir. 

Siyasette özgürlük kavramı, kişinin sahip oldu-
ğu iradeyle kimseye zarar vermeden ve kimsenin 
müdahalesi olmadan davranışlarını yapabilmesinin 
serbestliği olarak tanımlanmaktadır. 20

Ama aşkın bir zihin kalitemiz olan özgür-
lük, tanım problematiği olan bir kavram. Tanıma 
bağlı kalan anlamla sınırlandıkça özgürlüğünü 
yitirmektedir.

Yukarıda tanımlandığı şekilde irade kullanma 
ve davranış serbestisi gibi temel haklar bize adil 
bir toplumda yaşama hakkı sağlamakla birlikte bizi 
özgür bir insan yapmamaktadır. Sadece dışarda ve 
dışımızdan sağlanan bir ortam meselesi değil öz-
gürlük. Düşüncelerimizin kendi içindeki bağlanmış 
ve sıkışmışlığından da kurtulmasını ifade etmek-
tedir. Bilinmeyeni bilinenlerle değil yeni anlayış-
lara açıklıkla ve cesaretle sorgulama yeteneğinin 
kazanılmasıdır. Yani özgürlük yalnızca dış ortamın 
değil, zihin ve düşünce kimyamızın da iyileşme 
meselesidir. Ancak bu özgürlükle yeni davranış ve 
anlayışlar kazanıp, kendimizi ve yaşadığımız toplu-
mu kavrayabilir ve yükseltebiliriz.

Hak kavramını da bir dış ortam meselesi olarak 
değil zihin felsefesi temelinde ele almamız ve sor-
gulamamız mümkündür.

Türümüze özel bir hak var mıdır? Yoksa in-
san hakları olarak listelediklerimiz bir iddia veya 
inançlar manzumesi midir? 

İnsan ve hak; her iki kelime de kavram olarak 
çeşitli anlam sorunları ve zorlukları içermektedir. 
Hem insan hem de hak kavramı değişen koşullar-
da tekrar tekrar inşa edilmesi gereken anlayışlar 
doğurabilir.

Güç, sahiplik ve mülkiyet üzerinden değerlen-
dirilen bir hak anlayışının ve beraberinde getirilen 
sayısız yasa ve anlaşmaların bir “insan hakları” bel-
gesinden çok, toplumsal ve siyasal bir düzenleme 
olarak görüldüğünü incelemeye çalıştık. İnsan ise 
neredeyse tüm siyasi, dini ve felsefi tartışmaların 
özünde yer almaktadır.

Evrende sayısız gezegenlerin birinde yaşam 

20  Felsefegen, “Hak ve Adalet”, Erişim: 11 Eylül 2019, 
http://www.felsefe.gen.tr/siyaset_felsefesi/hak-adalet-ve-
ozgurluk-kavramlari-nedir-ne-demektir.asp

nüştürebilen bir varlık olarak insan, yapabilirlik 
gücünü kendisinin, diğer insanlar, canlılar ve tüm 
çevrenin lehine kullanabilmesi ile insanlık ailesini 
yükseltebilmektedir.

Öyle ise, bir güce, bir egemene ve sahipliğe 
değil, ancak bu ilkeler doğrultusunda “sahip oldu-
ğumuz” değil kazandığımız haklardan, yani insan 
haklarından bahsedebiliriz. Elbette ilkeler yeterli 
değil, biyolojik varlığımıza, zihinsel alanımıza ve 
özgürlüğümüze müdahale ve tehdit karşısında bizi 
savunacak yasalara ve adalete ihtiyacımız bulun-
maktadır. Yaşam canlılığın doğası gereğidir.

İnsan hakları evrensel beyannamesinde 30 mad-
de ile belirtilen hususlar bir egemenin bize lütfet-
tiği haklar değil, insanlık ailesinin türlü acılar ve 
deneyimler sonucu kendisini yükselttiği ilkeler ve 
değerlerdir. Bu ilkeler haklara öncüldür. Adli hak-
lar bu ilkeler temelinde ele alınabilir, yazılır, çizilir, 
değiştirilebilir ama temel üzerinde oynanamaz.   

Öyle ise yapılacak olan, tüm egemen devletleri 
kanunlarının ve kültürel zeminlerinin temeline in-
san ilkelerinin ve temel insan haklarının yerleşti-
rilmesini sağlamak ve gerektiğinde karşı duruşlarla 
zorlamaktır. Başka bir deyişle yasalar ve toplum-
sal kültürel değerler temel insan ilkelerine aykırı 
olmamalıdır.

Sabah Kalktığımızda 
Sabah kalktığımızda özgürsek ve sağlıklı isek 

güne haklı başlamıyoruz, şanslı başlıyoruz. Adalet 
ve özgürlük bize insanca yaşama şansı vermektedir, 
yani böyle bir günde haklı değil şanslı olabiliriz. 
Böyle güzel bir sabahla başlayan günü çok az insan 
yaşayabiliyor.

Bu şansı kendimiz, diğer insanlar, çevremiz ve 
tüm dünya için iyi kullanıyorsak, önümüze konulan 
metinlerden oluşan bir hak iddiasından değil, içi-
mize işlemiş, zihnimize yazılmış ve bize katışmış 
bir haktan bahsediyoruz demektir. Hak, zihnimize 
yazıldığında, bir insanın veya bir canlının veya bir 
ağacın da haklarını içimizde hissediyor ve onlara 
zarar veremiyoruz. Kâğıt üzerinde yazılı maddeler-
den korktuğumuz için değil, suç olduğu için veya 
hapis yatacağımız veya günah olduğu için de değil, 
sadece insan olduğumuz için. Can dediğimiz cev-
heri içimizde hissettiğimizde, vicdan denen erde-
min sesini duyduğumuzda başkasının canı da bizim 

sürmekteyiz. Zekâ ve düşünme yeteneklerimizle 
diğer canlılardan farklarımızın olduğu gerçektir. 
Gördüklerimizi, gözlemlediklerimizi yorumlayabi-
liyor ve anlayabiliyoruz. Çevremizi değiştirip, ya-
şadığımız dünyayı dönüştürebiliyoruz. Uzaya çıkıp 
evreni ve başka dünyaları anlamaya çalışmaktayız. 
Savaşlar çıkarmakta, cinayetler işlemekte, doğamı-
zı ve dünyayı mahvedebilmekteyiz.

Türümüze ait belirgin özelliklerimizin olduğu 
kesin, ama bütün bunlar bizi türümüze ait özel bir 
hak iddiasında bulunma hakkını tanır mı? İnsan 
hakları denildiğinde, sanki insan derisiymişçesine 
insandan ayrılmaz bir parça gibi biyolojimize tanı-
nan bir ayrıcalık ve hakkı mı anlıyoruz?

Ormandaki bir insan, oradaki hayvanlar, bitkiler 
ve tüm canlılar gibi biyolojik bir canlıdır. İnsan, tü-
rüne özgü bir hakka sahip değil, yani doğamızdan 
gelen bir haktan bir insan hakkından söz edilemez. 
Diğer türlerin ve canlıların üzerinde bir hak iddia-
sında bulunmamız için hiçbir sebep yok.

Peki insan, insan hakkını kimden talep ediyor? 
Diğer insanlardan, yani insan hakları olan diğer 
insanlardan… Öyle ise insan hakları derken tam 
olarak ne kastediyoruz? Türümüze özgü bir hak-
tan mı yoksa bir inançtan veya bir iddiadan mı 
bahsediyoruz?

İnsanlık ailesi olarak mevcut durumumuz hak 
ettiğimiz yeri zaten yeterince belirlemiyor mu? 
Belki de hak dediğimiz iddia, mevcut durumumu-
zun bir göstergesi ve halinden başka bir şey değil. 
Zekâmız, düşünme, değişme ve değiştirebilme 
yeteneklerimiz zaten önemli bir farkımız ve şansı-
mız. Yani diğer türlere göre en azından biyolojik 
olarak “hak ettiğimiz” yeteneklerimizi kazanmış 
durumdayız. 

Bunun ötesinde farkımız var ise zihinsel yete-
neklerimiz içinde ve birlikte yaşama kalitesinde 
oluşmaktadır. Kendimizi ve çevremizi, başka in-
sanları ve dünyayı bu yetenek ve kalite ile anla-
makta ve değerlendirmekteyiz. İyi isek iyi bir dün-
ya, kötü isek kötü bir dünya yaratmaktayız. Bu ka-
lite ve yetenekler için türe özgü bir hak iddiasında 
bulunmamız mümkün değil. Hak, biz yaptığımızda 
oluşmaktadır. Yapma etmelerimiz ise kendimiz, di-
ğer insanlar ve tüm ilişkilerin gözetilmesiyle yapıl-
dığında ilkelere ve ilkeli davranışlara dönüşmekte-
dir. İlke insana ait.

Kavrayabilen, değişen, değiştirebilen ve dö-

canımız oluyor. O yandığında biz de yanıyoruz. 
Hiçbir yasa bu kadar kuvvetli değil.

Ama bize yasa, adalet ve hukuk gerekmektedir.
Çünkü gün gelip çattığında en güvenilir olanı-

mız yaman bir hırsız, en doğrumuz adi bir yalancı, 
en masumumuz en karınca incitmeyenimiz acı-
masız bir katil olabilmektedir. Marifet o gün gelip 
çattığında insan olmaktadır. Marifet o gün gelip 
çattığında, yani tam hırsız olacakken elimizi geri 
çekmekte, tam yalan söylerken dilimizi tutmakta, 
tam katil olacakken durmak ve geriye dönmektedir. 
Yani kâğıtta değil hukuk aslında ve içimizdeki vic-
danda oluşuyor hak.

Henüz adil ve özgür bir insanlık ailesinden bah-
sedemiyorsak da Hammurabi yasalarından Magna 
Carta’ya, Fransız İhtilali’nden İnsan Hakları 
Evrensel Beyannamesi’ne ve devam eden süreçte 
hiç küçümseyemeyeceğimiz ilerleme ve kazanım-
lar sağlanmıştır. İnsan varlığının doğası gereği dün-
yayı iyi bir yere getirmek zorundadır.

Bertolt Brecht’in dizeleri ile,
“İyi insan olacağınıza öyle bir yere götürün ki 

dünyayı, iyilik beklenmesin!
Özgür insan olacağınıza öyle bir yere götürün 

ki dünyayı,
Kavuşsun özgürlüğe herkes,
Özgürlük sevgisi geçersiz olsun!
Akıllı insan olacağınıza, öyle bir yere götürün 

ki dünyayı,
Akılsızlık zararlı olsun...”
Yaşadığımız dünya da tüm evrenle birlikte ev-

rilmekte olup süregelen ve süregiden bir olma hali 
içindeyiz. Yaşam içerisinde her şeyle birlikte, iyiler 
ve kötülerle, doğrular ve yanlışlarla harmanlanarak 
ilerliyoruz. Saf bir varlık değiliz ve olamayız, çün-
kü akıl almaz bir evren harmanıyız.

İçimizde evrendeki her şey var. “İnsan” dediği-
miz varlık böylesine zengin bir harmanın ismi ise 
ustalık bunu cevhere dönüştürmek ve bu zengin ka-
rışımla daha fazla insan olmak olmalıdır.

Hak ve adalet, kâğıt üzerindeki maddeler ola-
rak kaldığında bizden ayrı ve gayrıdır. Bir de kâ-
ğıda yazılamayan insan kalitesi ve zihin kimyası 
ile oluşan hak var. İyiden kötüyü, doğrudan yanlışı 
çıkarmak, hak denilen cevheri içimizden ve vicda-
nımızdan doğurmak, hakkın kendisi olmak. Bir de 
böyle bir hak var.
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Medine Vesikası’nın imzalandığı 7. 
yüzyıl koşullarından başlarsak, Hz. 
Muhammed’in, Mekke’de yaşadı-

ğı olumsuzlukların sonucu Medine’ye sığındık-
tan hemen sonra, muhacirlerle (hicret edenler ile) 
Medine’li Ensar’ı (muhacirleri kabul edenleri) iki-
şerli kardeş yapması çok önemlidir: “Kanınız kanı-
mız, dostluğunuz dostluğumuzdur.” Hatta bu “kar-
deşleşme” çağrısı sırasında kendisi de Hz. Ali’nin 
elini tutacaktır. Medine’de yaşayan topluluklar 
arasında birçok anlaşmazlıkların hüküm sürdü-
ğü dönemde, Mekke ve Medineli Müslümanların 
yardımlaşma ve dayanışması, aralarındaki sulh ve 
huzur Mekke’de yaşayan diğer toplulukların dik-
katini çeker. 1

Medine, hicretten sonra genel olarak Evs ve 
Hazreç kavimleri, Yahudilerden de 3 güçlü kavim-
den ve müşrik/putperestlerden, azınlık olarak da 
Hristiyan bir topluluktan oluşuyordu. Aralarında 
anlaşmazlıklar ve savaşlar eksik olmuyordu. Bu 
farklı topluluklar arasında hakların korunması, 
ortak bir yaşam güvencesi tesis edilmesi amacıy-
la hazırlanan Medine Vesikası toplam 27 kavm ve 
aşiretin imzasıyla oluşmuştur.

Vesikadaki toplam 47 madde ile ilgili genel hat-
lar şöyledir: 

- Gayrimüslimlerin can, namus ve mal güven-
liklerine yönelik tehlikeler karşısında Müslümanlar 
garantördür. Gayrimüslimler ise Müslümanların 
tabi olduğu hukukî hükümlere tâbîdirler. 

- Herkese dinleri ne olursa olsun eşit hukukî 
hükümler uygulanır. Çünkü bu tür hükümler insan 
(kul) hakları kapsamında değerlendirilir. 

- Devletin, hâkimiyet anlayışı yerine katılım 
esasına göre yönetilmesinin önemli bir örneğidir. 2

- Vesikada tüm sosyal topluluklar arasında eşit-
lik prensibi vardır. 

- Ayrıca önceden suç ve cezalar tüm kavmi so-
rumluluk altına sokmasına karşılık bu antlaşmada 
suç ve ceza ferdîdir. 
1  Ahmet Güneş, Medine Vesikasının İslam Hukuku Açısından 
Kaynak Değeri
2  Ahmet Güneş Medine Vesikasının İslam Hukuku Açısından 
Kaynak Değeri, Ekev Akademi Dergisi, s. 217

- Irk, kültür ve din ayrımı gözetmez, hukukun 
üstünlüğü benimsenmiştir. 

- Herkese inanç hürriyeti verilmiştir. 
İnsan haklarının ve sosyal adaletin üstünlüğünü 

gözetirken, vesikaya dâhil olan tüm toplulukların 
isimleri teker teker yazılmış ve bunların dinî ve et-
nik kimlikleri kabul edilmiştir. 

Örneğin, Atina şehir devletinde siyasi katı-
lım şehir halkının çok azına dayandığı halde, 
Medine’deki şûrâ (danışma meclisi) anlayışıyla 
toplumun bütün kesimlerini içine alan bir uygulama 
getirilmiştir. Vesikanın ortaya koyduğu uygulama 
gerek İskender gerekse Roma İmparatorluğu’ndaki, 
devleti toplumdan bağımsız, ayrı bir güç olarak gö-
ren anlayıştan farklıdır. 3

Vesika birçok yönden ilk anayasa olarak kabul 
edilebilir, bunun bir nedeni kapsamının genişliği-
dir: Topluluklar arası ilişkiler ve buna bağlı olan 
ekonomik, ticari, siyasi, sosyal ve dinî konular, çok 
hukukluluk, savaş hukuku, sosyal yardımlaşma, 
eşitlik, adalet, can ve mal güvenliği, inanç özgürlü-
ğü, sözleşmeye bağlı kalma esasları, devletin yetki 
ve görevleri, vatandaşlık ve devletin savunulması. 
Vesikada Medine’nin sınırları çizilir. Belde “dâ-
rü’l-eman” olarak geçer. Buradaki dârü’l-eman ifa-
desi yukarıda da bahsedilen kapsamda, insan hakla-
rının güvence altında olduğu belde anlamına gelir. 4

Bugün durduğumuz küreselleşme noktasında 
dârü’l-eman, sadece Medine ile sınırlandırıldığı 
kapsamı aşmalı, insan haklarının güvence altında 
olduğu belde, tüm dünyayı içine alacak bir beldeye 
erişmelidir. Tarihte insan haklarına dair iyileşme 
sağlayan bazı örnekler şöyledir:

Avrupa’da uzun yıllar süren çatışmalardan son-
ra demokratik ve çok partili sistem, ifade ve örgüt-
lenme özgürlüğü, devletin tabi olduğu hukukun 
üstünlüğü ilkesi ile kuvvetler ayrılığı prensipleri, 
1215’te imzalanan Magna Carta’da görülür. Ancak 
çok önemli bir eksiklikle; bu anlaşmada insanın din 
ve inanç özgürlüğüne yer verilmemiştir.

3  Mustafa Kelebek, CÜ İlahiyat Fak. Dergisi, Sivas 2000; 
Hamidullah, Muhammed, İslam Anayasa Hukuku, s. 95
4  Mustafa Özkan Medine Vesikası Yüksek Lisans Tezi, Ankara 
Üniversitesi İslam Tarihi Anabilim Dalı
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Osmanlı İmparatorluğu’nun hukuku altında ya-
şam da, Medine Vesikası’na benzer prensipler üze-
rine kurulmuştu; kendi hakikatini yaşarken bir üst 
hukuka bağlı kalmak, iç ve dış güvenliğin sağlan-
masında iş birliği yapmak gibi. 5 Buradaki önemli 
ayrım; gerek Atina şehir devleti, gerek Roma, gerek 
Osmanlı imparatorlukları benzer yaklaşımları kendi 
yönetim sistemlerinde uygulamışlarsa da, yönetim-
leri altında olanlara hükmettikleri için karşılıklı rıza 
ve eşit şartlar altında bir uzlaşmadan söz edemeyiz.

Örneğin, Fatih Sultan Mehmet’in Galata 
Ahitnamesi adıyla bilinen belgede Bosnalı 
Fransiskenlere hitaben; “Bugün hükümet idare-
me boyun eğdikleri için, bütün memleketlerimde, 
Galata ahalisine kanunlarını ve serbestliklerini bı-
rakıyorum,” derken, azınlıkların, farklı dine men-
sup toplulukların kendine boyun eğmeleri şartıyla 
onlara çeşitli haklar verdiğini görüyoruz.

Benzer şekilde M.Ö. 300 yıllarında hüküm sü-
ren Hint İmparatoru Asoka, imparatorluğunda kö-
leliği yasakladı, okullar, hastaneler kurdu. Her canı 
kutsal saydığı için hayvan barınakları, çeşmeler, 
yolcular için yollar, konaklama yerleri yaptırdı. 
Asoka sütunlarında,  hiçbir yaşam formu katledil-
meyecek veya kurban edilmeyecek, diğer dinler 
eleştirilmeyecek, yaşlılara, fakirlere ve kederlilere, 
hizmetli ve işçilere saygı gösterilecek diye yazar. 6 
Ancak haklara saygı duyulan zamanlar, Asoka’nın 
ölümüyle bitmiştir.

Pers İmparatoru Büyük Kyros ise M.Ö. 539’da 
Babil’i ele geçirdikten sonra bir silindir üzerine 
yazdırdığı kitabede kutsal merkezleri koruduğunu, 
köleliğe izin vermediğini duyurur.

Her ne kadar tarihte hükmedilen bölgelerdeki 
yerli halklara karşı hoşgörü gösterme konusunda 
örnekler mevcutsa da, zaman içinde hükmedenle-
rin değişmesiyle bu iyileştirmelerin süreklilik gös-
teremediğini görüyoruz.

Öte yandan 2. Dünya Savaşı göstermiştir ki, 
devlet – vatandaş ilişkisi yalnızca o devleti bağla-
yamaz, çünkü artık insan hakları bir iç durum de-
ğil, evrensel ve uluslararası düzeyde ele alınacak bir 
olgu haline gelmiştir. 7 Bu nedenle, özellikle de 65 
milyon insanın öldüğü 2. Dünya Savaşı sonrasında, 
5  Metin Bobaroğlu,  Anadolu Aydınlanma Vakfı konuşmaları
6  BBC Büyük Dünya Tarihi Belgeseli
7  Ali Hüzmeli, Trakya Üniversitesi Kamu Yönetimi, İnsan 
Haklarının Tarihsel Gelişimi, Academia.edu

haklar belirlenmiştir. Ancak medeni ve siyasal hak-
lar büyük ölçüde devletlerin ortak değerleri olarak 
kabul edilmekte olup, ekonomik, sosyal ve kültürel 
haklar ise devletlerin taahhüt vermekten kaçındık-
ları, yerine getirilmesi masraflı haklar olarak gö-
rüldüğü için bu konuda da uygulamalar son derece 
yetersiz kalmakta. 8

Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi’nden 
daha önce Atatürk, “Bugün bütün dünya ulusları 
aşağı yukarı akraba olmuşlardır ve olmakla meş-
guldürler. Bu nedenle insan mensup olduğu mille-
tin varlığını ve saadetini düşündüğü kadar, bütün 
dünya milletlerinin huzur ve refahını düşünmeli 
ve ... buna katkıda bulunmak için elinden geldiği 
kadar çalışmalıdır… İnsanlığın hepsini bir vücut 
ve bir milleti bunun bir uzvu kabul etmek gerekir” 9 
demişti. İnsanlığı talep etmemiz gerekiyor. Her bir 
bireyin özgür ve onurlu bir yaşam beklentisi, hu-
kuksal düzen aracılığıyla güvence altına alınmış 
olmalıdır. Bugüne kadar olan tecrübemiz, bunun 
için sürekli bir çaba ve emek gerektiğidir, sürekli 
içinde bulunduğumuz cehalet, bağnazlık, kaba güç 
zamanlarına karşı durabilmek için, münevver bir 
dünyada yaşayabilmek için.

Metin Bobaroğlu’nun sözleriyle: “Dünya dev-
leti oluşmalıdır ki, o zaman bir dünya milleti olu-
şabilsin. Hümanitas, yani insan, evrensel hukuk 
altında özgür ve eşit olabilir.”

İnsanlık tarihi boyunca, 7. yüzyılda Medine 
Vesikası’ndan 20. yüzyılda Birleşmiş Milletler’in 
İnsan Hakları Beyannamesi’yle süregelen bir 
insan hakları arayışı, nihayetinde, güzel Hz. 
Muhammed’in Veda Hutbesi’nde bahsettiği temel 
ilkelere dayanıyor. Bu mesaj, “Ey insanlar” (Nâs) 
hitabıyla başlar, inananlar veya Müslümanlar 
veya belirli bir grup değil, hitap eşitleredir. Hatta 
Mescid-i Nebevi’de ibadetlerin köle ve efendinin 
yan yana oturdukları bir düzende olması bunun bir 
uygulamasıdır: “Ey insanlar, Arap’ın Arap olma-
yana, Arap olmayanın Arap’a, beyazın siyaha, si-

8  Peerzade, Rabia İlay Akbulut, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel 
Hakların İkincilleştirilmesinin Bir Nedeni Olarak “Aşamalı 
Sağlama” Kavramı; Alston, Philip / Quinn, Gerard (1987) The 
Nature and Scope of State Parties’ Obligations under the 
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 
Human Rights Quarterly, V: 9, s. 159-16.
9  Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Atatürk Araştırma Merkezi, 
1937, Romanya Dışişleri Bakanı Antonescu ile görüşmesinden, 
Ankara, C. II, s. 324-327

yahın da beyaza hiçbir üstünlüğü yoktur.”
Hz. Muhammed’in Veda Hutbesi’ndeki çağrısı 

evrenseledir, yani insanların tümünü eşitlik, özgür-
lük ve kardeşlik ilkelerine göre birliğe davet eder. 10 
Temeli ise “kul hakkı”dır; can (hayat hakkı) ve mal 
dokunulmazlığı, ribânın ve kan davalarının kaldı-
rılması, suçun şahsîliği, karı-koca arasındaki haklar 
ve sorumluluklar, güven içinde yaşama, kardeşlik, 
kadın hakları konuları irdelenmiştir: “Kadınların 
haklarına riayet etmenizi ve bu hususta Allah’tan 
korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah’ın 
emaneti olarak aldınız… Dikkat edin! Sizin kadın-
lar üzerinde hakkınız olduğu gibi onların da sizin 
üzerinizde hakları vardır.”

Her kişinin haklarının sınırı, diğer kişinin hak-
larının sınırında biter. Böylece kişi, elde ettiği hak-
larla aynı zamanda sorumluluğu da kabul eder. 
Hak, özgürlük ve sorumluluk birlikte birbirlerini 
anlamlı hale getirirler. Hiçbir hak, sonsuz ve sınır-
sız değildir. 11

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde kabul 
edilen 1. madde “Her insan özgür; onur ve haklar 
bakımından eşit doğar. Akıl ve vicdanla donatılmış 
olup birbirlerine karşı kardeşlik anlayışıyla dav-
ranmalıdır” şeklindedir. 

İnsan varlığının temelini oluşturan şeref ve hay-
siyet vazgeçilmez ve devredilemez bir özellikte-
dir. Bütün hak ve özgürlüklerin temeli olarak onur 
gösterilebilir. 12

Onur, çok temel bir kavramdır, burada “şeref”in 
karşılığıdır; kayyum olan, kendi eylemi üzerinde 
varlığını kanıtlayan insanlar onurludur. Bunun dı-
şındakiler insan değildir. Onurlu insanın tözü haki-
katlere, eylemi hakikatlere bağlıdır. İşini yüreğinde 
bulduğu etik buyruk uğruna yapar, kendi çıkarı, 
gösterişi söz konusu değildir. Yegâne onurlu varlık 
insandır. 13

Tam da bu nedenle, insan haklarının tartışıldığı 
yerde insan oluşmamıştır.

10 Dr Ahmet Öncü, Sabancı Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, 
Söyleşi.
11  Ali Hüzmeli, Trakya Üniversitesi Kamu Yönetimi, İnsan 
Haklarının Tarihsel Gelişimi, Academia.edu
12  Oğuz Şimşek, Anayasa Hukukunda İnsan Onuru Kavramı 
ve Korunması, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Dokuz Eylül 
Üniversitesi, İzmir 1999, ss. 7-8, 46-65
13  Metin Bobaroğlu, Anadolu Aydınlanma Vakfı Konuşmaları

insan haklarının korunmasının sürekliliği talebiyle 
günümüzde bir dizi anlaşma imzalanmıştır:

· Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları 
Beyannamesi (10.11.1948)

· Medeni ve Siyasal Haklar Uluslararası 
Sözleşmesi ve Ekonomik, Sosyal, Kültürel Haklar 
Uluslararası Sözleşmesi (16.11.1966)

· Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi 
(7.11.2000) (Sadece Avrupa halklarıyla sınırlıdır)

· UNESCO ve ILO Ayrımcılık yasağı ve etik il-
kelere dair çeşitli sözleşmeler. 

Birleşmiş Milletler topluluğunun düzenlediği 
Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi, 2. Dünya 
Savaşı sonrası toplumların barış içinde yaşayabil-
mesinin etik ve hukuksal yollarla sağlanması ve 
tüm toplumların katılımı ve fiilen uygulanması ta-
lebinin projesidir. Her ne kadar bu bildirgeyi im-
zalayan her devlet için BM belgesindeki istemleri 
yerine getirme zorunluluğu varsa da, BM’in bu 
maddelerin yerine getirilmesini denetleyecek gücü 
olmadığı için, aksi uygulamaları kınamaktan öte 
bir yaptırım gücüyle donatılmış değildir. Bu açıdan 
da Vesikanın değeri daha da önem kazanıyor; bir 
süreliğine olsa da tüm imzalayanlar tarafından sa-
dakatle uygulanmış ve yaptırımları olan bir antlaş-
ma, bir yerde ideal reel ile buluşmuş.

BM bildirgesinde kaleme alınan bazı haklara 
gereken önemi verebilmek amacıyla yeni düzen-
lemeler yapılmış ve BM Beyannamesinden sonra 
1966’da yazılıp, uygulamaya geçmesi 10 yıl süren 
iki sözleşme; 

1) Medeni ve Siyasal Haklar ve 
2) Ekonomik, Sosyal, Kültürel Haklar 

Uluslararası Sözleşmeleri, bazı genel maddelerde 
belirtilen hakların kapsamının genişletilmesi ve de-
taylandırılması amacıyla hazırlanmıştır. 

İlk sözleşmede temel olarak medeni ve siyasal 
haklardan oluşan yükümlülüklerin ihlallerini takip 
etmek üzere İnsan Hakları İzleme Komitesi’nin fa-
aliyete geçirilmesi, ikinci sözleşmede ise; halkla-
rın kendi kaderlerini tayin hakkı, adil ve uygun bir 
işte çalışma, sendika, sosyal güvenlik, ailenin ko-
runması, sağlık ve yaşam standardı, ücretsiz temel 
eğitim, kültürel yaşamını sürdürebilme (bilimsel 
ve sanatsal ürünlerin özgürce oluşabilmesi, oluşan 
maddi manevi çıkarların korunması) için gereken 
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olacaktır. “İnsan hakları da en temelde, insanın 
insan olma olanaklarının geliştirilebileceği ko-
şullara ilişkin talepler getiren ilkelerdir. Ancak bu 
koşullar varsa insanlar, insan olma olanaklarını 
geliştirebilirler. Herhangi bir hakkı insan hakkı 
yapan da böyle bir talebi olmasıdır.” 2

Bugün denetimsizce gelişen kapitalist sistem 
ve bu ilişkilerin dayattığı düşünme biçiminin bir 
sonucu olarak bütün bir toplum paranın ve kârın 
egemenliği altındadır. Diğer taraftan söz konusu 
egemenlik ilişkilerini sürdürebilmek uğruna farklı 
kültürler arasında yaratılan çatışmalar nedeniyle 
insanlık büyük acılar çekmeye devam etmektedir. 
İnsan bu koşullar altında tahrip olmuş olan doğal 
ve insani özünü onarabilmek, hem doğayla, hem 
kendisiyle, hem de toplumdaki diğer insanlarla 
olan yaşamsal birliğini yeniden tesis edebilmek ve 
kendisini güvende hissedebilmek için, piyasa iliş-
kilerini aşan bir paradigmaya ihtiyaç duyuyor. 

Tin suresi, “incire, zeytine, Sina Dağı’na ve bu 
emin beldeye” yemin ederek başlar ve “biz insanı 
en güzel kıvamda (ahsen-i takvim) yarattık” diye 
devam eder. 3 Bu ifadedeki kıvam, bir yönüyle bi-
çim alma yeteneğine diğer yönüyle de olgunlaşmış 
bir meyvenin kıvamına göndermede bulunur. Yani 
bir yönüyle süreci diğer yönüyle de bu sürecin 
sonunda varılacak olan tadı işaret eder. Arapçada 
kıvam kelimesinin diğer bir anlamı da beşerin 
ayakları üzerine doğrulması, şaha kalkmasıdır. 
Daha önce diğer hayvanlar gibi dört ayağı üzerin-
de yürürken, yüzü yere dönük iken, şaha kalkmış 
âleme şah olmuştur. En güzel kıvam kendi sorum-
luluğunu alabilmektir.

En güzel kıvamda yaratılacak olan insan için 
emin belde bir zorunluluktur. İnsanın bir diğerin-
den emin olduğu ve bu güveni tesis etmek için 
emek harcadığı yerde insandan söz edilebilir an-
cak. Bu olmadığında ise insanı bekleyen, surenin 
devamında da belirtildiği gibi, sefiller sefili bir 
duruma düşmektir. “Biz insanı en güzel kıvamda 
yarattık, sonra da aşağıların aşağısına (efsele sa-
filin) bıraktık.” 4 Sefiller sefili duruma düşmenin 

2  Ionna Kuçuradi, İnsan Hakları: Kavramları ve 
Sorunları, Ankara : Türkiye Felsefe Kurumu, 2018.

3  Kur’an-ı Kerim.Tin Suresi 95/1-4.
4  Kur’an-ı Kerim.Tin Suresi 95/4-5.

yor. Buna karşın, geçen 70 yılın ardından maalesef 
insanlığın bu konuda başarılı olduğunu söylemek 
kolay değil. Dünyanın pek çok yerinde bölgesel 
paylaşım savaşları sürüyor; savaş ve kriz bölge-
lerinde kölelik, zorla çalıştırma ve insan ticareti 
devam ediyor; işkenceyle mücadele anlaşmasını 
imzalayan devletler artsa da tüm dünyada işkence 
sürüyor; savaş, iklim değişikliği vb. sebeplerden 
dolayı mülteci konumuna düşen 70 milyonun üze-
rinde insan olduğu tahmin ediliyor; her yıl ortala-
ma 3 bin mülteci Akdeniz’de boğularak can veri-
yor ve insanlık üzerinde yaşadığı gezegeni kendisi 
için emin bir belde yapabilmek için yollar aramaya 
devam ediyor.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 1. madde-
si, bir taraftan bütün bir bildirgenin ruhunu yansı-
tırken bir taraftan da insanın tanımını yapmaktadır. 
“Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından 
eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler, birbirle-
rine karşı kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar.” 
Bu bağlamda İonna Kuçuradi’ye göre “İnsan hak-
ları, insan onuruyla, yani tür olarak insanın azı 
yapısal olanaklarının değerinin bilgisiyle ilgilidir. 
Bütün insanların onur ve haklar bakımından eşit-
liği, insanın yapısına özgü –biri düşünsel (akıl), 
biri de etik (vicdan)– iki özellikle temellendirilme-
ye çalışılıyor ve bu iki özellikten, insanların birbi-
rine kardeşçe davranması gerekliliği türetiliyor”. 1 
Şöyle ki; tüm insanlar onur ve haklar bakımından 
eşittir, çünkü akıl ve vicdana sahiptirler ve tam da 
bu yüzden, birbirlerine kardeşçe davranmalıdırlar. 

Kur’an-ı Kerim’de, yeme, içme, uyuma vb. 
hayvanlarla ortak olan ihtiyaçlardan bahsedildiği 
zaman beşer tabiri kullanılır. Tüysüz hayvan ve 
deri anlamlarına da gelen beşer ile kastedilen, ken-
dine has özellikleri bulunan canlı türü ya da daha 
spesifik olmak gerekirse, primatlar takımının bü-
yük insansı maymunlar familyasının Homo cinsin-
de bulunan tek canlı türü olan Homo Sapiens’tir. 
İnsan ise diğer canlılardan bedensel özellikleri ile 
değil, bilgi, düşünce, ahlak, irade gibi özellikleri 
ile ayrılan ruhsal ya da kültürel varlıktır. Bilgi ve 
kültür unsurları söz konusuysa Kur’an-ı Kerim’de 
kullanılan kelime insandır. Beşer doğanın bir par-
çası ve sonucudur, insan ise kendi emeğinin ürünü 

1  Ionna Kuçuradi, İnsan Hakları: Kavramları ve 
Sorunları, Ankara : Türkiye Felsefe Kurumu, 2018.

İnsanoğlu aklı ve geliştirdiği teknolojiler 
sayesinde, artık doğa karşısında kendisini 
çaresiz hissetmiyor. Ancak insanın, insan 

karşısında kendini emniyette hissettiğinden söz et-
mek de her zaman mümkün değil. Kişi haklarını 
konu edinen ilk yazılı belge olarak kabul edilen 
Hammurabi Kanunları’ndan bu yana neredeyse 
4.000 yıl geçti. II. Dünya Savaşı sırasında ölen in-
san sayısı ise Hammurabi Kanunları’nın yazıldığı 
dönemdeki dünya nüfusunun neredeyse iki katı. 
Bu bile, kendimizi güvende hissetmek adına daha 
çok yolumuz olduğunu gösteriyor. Bir taraftan 
kendi kendimizin kurdu olamaya devam ederken, 
bir taraftan da kendimizi kendimizden koruyabil-
mek için önlemler arıyoruz.

 II. Dünya Savaşı’nın ardından kurulan 
Birleşmiş Milletler tarafından 1948’de yayınlanan 
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, insanın kendini 
kendinden koruyabilmek adına attığı ilk küresel 
adım sayılabilir. Modern insan hakları belgelerinin 
temel referansı olarak kabul edilen bildirgede, in-
san haklarının etkin biçimde korunması, tüm halk-
lar için bir ortak başarı ölçüsü olarak ifade edili-

istisnası yok mudur? Sure şöyle devam ediyor: 
“Ancak iman edip salih amel işleyen kimseler 
başka...” 5 Buradaki salih amel, sulha, yani barışa 
yol açan eylemler olarak okunabilir. Yani sadece 
bir kişinin ya da bir zümrenin değil tüm insanlığın 
hayrı söz konusuysa salih amelden söz edilebilir 
ki; bir anlamda Kant’ın evrensel ahlak yasası ile 
talep ettiği de budur. İman ve emin kelimeleri aynı 
kökten gelir. İnsanlar barışı ve toplumsal adaleti 
tesis etmeye yönelik faaliyette bulunurlarsa birbi-
rinden emin olabilirler, emin beldeyi ve insanı inşa 
edebilirler. Bu aynı zamanda “bir ağaç gibi tek ve 
hür ve bir orman gibi kardeşçesine” 6 yaşayabil-
menin de ön koşuludur. Bir ağaç gibi tek ve hür 
olabilmek ancak diğerleri de tek ve hür ise olanak-
lıdır. Emin beldenin inşası, kendisi gibi olmayanın 
da “özgür olması gerektiğine, onur ve haklar bakı-
mından eşit doğduğuna” inanmakla ve bunun için 
emek harcamakla mümkündür.

Zeytin yetiştirenler bilir, zeytin bağında belir-
li aralıklarla incir ağacının bulunması zorunludur. 
Zeytin sineğinin, zeytin meyvelerine zarar verece-
ği dönemde, iyice olgunlaşmış olan incir meyvesi, 
söz konusu zararlı için daha cazip bir hedef olur. 
Ancak olgun incirlerin balını yiyen zeytin sinek-
leri zehirlenerek ölür. Böylece zeytin ağaçlarını 
emin kılan kendileri gibi olmayanın aralarında 
bulunması olur. Olgunlaşmış bir zeytin meyvesi 
kıvamını, incire borçludur. 

İnsan kendini gerçekleştirmek için ötekine 
muhtaçtır, kendisini ötekinin aynasında görür, ta-
nır, inşa eder. Bunu yapabildikçe de aslında öteki 
diye bir şey olmadığını görür, anlar. Kültürler de 
böyledir. Başka kültürlerle tanıştıkça kendi üze-
rine düşünme ve kendini anlama imkânı bulur. 
Kur’an-ı Kerim’e göre insanlar birbiri ile tanışa-
bilsin diye kabileler ve aşiretler halinde yaratıl-
mıştır. 7 Bu çağrıyı duyan Yunus da der ki: 

“Gelin tanış olalım,
Yad isek bilişelim,
Sevelim sevilelim,
Dünya kimseye kalmaz.” 8

5  Kerim, Kur’an-ı.Tin Suresi 95/6.
6  Nazım Hikmet.Bütün Şiirleri. İstanbul : YKY, 2008.
7  Kur’an-ı Kerim.Hucurat Suresi 49/13.
8  Yunus Emre, Hayatı ve Bütün Şiirleri (Abdülbaki 
Gölpınarlı). İstanbul : Türkiye İş Bankası, 2009.
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aktivistliği yapıyor. Medya ile yayılan protestosu-
na farklı ülkelerde farklı okullardan ve özellikle de 
liselerden destek geliyor. Greta ve iklim hareketi 
üzerine ne kadar övgü ya da komplo teori üretilir-
se üretilsin, yeryüzünde herhangi bir varoluş far-
kındalığı olan insanlar ilettiği mesajı görmezden 
gelemiyorlar.

Bana kalırsa gençlerin öfkesi ve hesap sorma 
cesareti bize yerküre ve insan ilişkisi konusun-
da artan bir uyanış olduğunu gösteriyor. Örneğin 
dünyanın ilk güneş enerjisiyle gösterilen filmi  
“Aptallık Çağı” adlı belgeselde kitle olmanın top-
lum olmakla aynı olduğunu düşünen, herhangi 
bir sürü gibi boyun eğdiği kaderi aslında kendi-
nin yarattığının farkına varmayan, varsa da bunu 
önemsemeyen bir insan modeli tasvir ediliyor. Şu 
kritik soruyu soruyor film: 21. yüzyılda dünyada 
bir gelecek arıyor mu?  “Aydınlanma Çağı”ndan 
sonra  “Aptallık Çağı”na mı girdik?  İnsanlığa uza-
nan yolda neler değişti, neler aynı kaldı ve insan 
“akıllı” bir varlık olduğu halde, farkındalığını kul-
lanabildiği halde nasıl ve hangi mekanizmalarla 
gerçeği inkâr ediyor? Greta’ya göre bu yok oluşa 
gitme hali, gelecek kuşaklarına haklarına tecavüz 
etmek, cahilliğin veya aptallığın ürettiği cesaretten 
olabilir, belki de “Bu ne cüret?” diye haykırması-
nın nedeni budur.

Ekoloji ve inkâr meselesine Slavoj Zizek’in de 
bir yanıtı var gibi görünüyor ama bu yanıt sanı-
yorum Greta gibi çevrecileri hüsrana uğratacak 
bir yanıt. “Geri dönüşüm, organik gıda, bisiklet… 
Dünya böyle kurtarılmaz” 1 diyen Zizek’e göre 
ekoloji yeni çağın dini haline gelmiş vaziyette; 
derin ekoloji dünyanın sonunu apokaliptik bir yo-
rumla tasvir ederken kıyamet senaryosunda baş 
aktörü “modern birey”e veriyor. Sistem böylelikle 
krizlerin faturasını bireysel vicdanlara kesiveriyor. 
Dolayısıyla birer  “günah keçisi” haline gelen ve 
derin ekolojiye iman eden bireyler, kefaret öde-
mek ve günahtan arınmak için organik piyasanın 
en sadık tüketicisi oluyor.  

21. yüzyılın “Aptallık Çağı” olduğu tartışma-
sına  Zizek’in sunduğu açıdan bakarsak şunu söy-
leyebiliriz; yaşananlar bir aptallık yüzünden değil 
bir inkâr mekanizmasının farklı boyutları nedeniy-
le böyle davranıyorlar. Özetle Zizek, modern in-
1  https://t24.com.tr/haber/geri-donusum-organik-gida-
bisiklet-dunya-boyle-kurtarilmaz,384391

“Ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz. 
Boş sözlerinizle hayallerimi ve çocuklu-
ğumu çaldınız. Ben yine de şanslı çocuk-

lardan biriyim. İnsanlar ıstırap çekiyor, insanlar 
ölüyor, koca koca ekosistemler çöküyor; bir kit-
lesel yok oluşun eşiğindeyiz ve sizin tek konuştu-
ğunuz şey para puldan, ebedi ekonomik büyüme 
masallarından ibaret!”

(Greta Thunberg , BM konuşması: “Bu ne cü-
ret!” 17 Aralık 2018)

Ekoloji konusunda, örnek inkâr şunu söyle-
mektir: “Tehlikede olduğumuzu biliyorum. Ama 
pek de inanmıyorum. O halde ne diye alışkanlıkla-
rımı değiştireyim ki!” Bunun tersi bir inkâr da var: 
“Kaybımıza neden olacak sürece karşı yapacağı-
mız fazla bir şey olmadığını biliyorum. Ama bu dü-
şünceye katlanamıyorum ve hiçbir işe yaramazsa 
bile deneyeceğim.” İşte bu düşünce bizim organik 
gıda almamıza neden olur. Yarısı çürük ve fiyatı 

fazla olan organik etiketli elmaların daha sağlık-
lı olduğuna inanmak saflık olur. Bunları tüketici 
olarak satın almak istiyorsak, yararlı bir hareket 
yapma, inandıklarımızı gösterme, vicdanımız ra-
hatlatmak, kolektif geniş bir projeye katılmak 
kuruntusudur.

İklim krizi, ekonomik krizler, tarımda yaşanan 
krizler, gıda güvenliği gibi sorunlarla boğuştuğu-
muz 21. yüzyılda, Greta Thunberg adındaki bir 
genç kız çıktı ve ilk önce iklim değişikliği ko-
nusunda farkındalık yaratmak için iki hafta oku-
la gitmeyip İsveç parlamentosu önünde oturdu.  
Birleşmiş Milletler’de yaptığı konuşmada kendi 
kuşağının öfkesini böyle dile getirdi: Bu ne cüret!!! 

Greta, 2003 Stockholm doğumlu, Ağustos 
2018’de iklim değişikliği ile hemen mücadele 
edilmesi zorunluluğu konusunda eylemlerine baş-
ladı. “İklim için okul grevi” ile medya dünyasının 
ilgisini çekmeyi başardı. Thunberg, halen iklim 

sanın ekolojik kriz ile ilişkisini 2 şöyle kategorize 
ediyor: 

1. tavır: “Böyle bir sorun yok.” 
2. tavır:  Teknolojiye yaslanmak. 

“Endişelenmeyin, bir şey icat edilir.” 
3. tavır: Derin ekoloji. “Emperyalistiz, doğayı 

sömürdük, kökenlere dönmemiz lazım, sonra gel-
sin kapitalist vergilendirme temelli çözümler: En 
çok kirletenleri en çok vergilendirelim, ekonomide 
nasılsa bir yol bulunur…”

Zizek’e göre en tehlikeli olan yaklaşım kapi-
talist ideolojiyi devreye sokan yaklaşım; çünkü 
burada çift taraflı işleyen bir mantık söz konusu. 
Önce şunu yapıyor: “Toplumu bırak da sen ne yap-
tın? Geri dönüşüm yapıyor musun? Pet şişen, kola 
kutunu, ambalaj kâğıtlarını geri dönüşüme verdin 
mi? Önce bir sen bunları yap da öyle konuş.” 

Burada kişi birey olarak her daim suçlu konu-
muna düşmektedir: “Toplumu analiz etme, önce 
sen değiş.” İkinci yaptığı şeyse kişiye kolay bir 
yol sunuyor gibi davranmak: “Geri dönüşüme yar-
dım et, geri kalanını da düşünme.” Kişiye kendini 
iyi hissettiriyor, bir sorumlu vatandaş olarak ödev-
lerini yerine getirmiş oluyorsun. İşte bu da gerçek 
sorunları yok saymanın bir yolu… 3

Yukarıdaki tartışma sanıyorum önümüzdeki se-
nelerde tüm insanlığı meşgul etmeye devam ede-
cek; belki de insan yerküreyi etkileyen “jeolojik 
bir faktöre” dönüşecek… Tartışmaya Türkiye’den 
Cem Karaca ile bir noktalı virgül koyabiliriz 
ancak; 

Bindik Bi Alamete Gidiyoruz Kıyamete...
Yol dediğin yol gibi, 
Ulaşmalı bir yere
Biz dön baba dönelim, 
Geliyoruz aynı yere
Bu döngü kısır döngü,
Başı var da sonu yok
Dönüyom dönemiyom
Sonunda bir çıkış yok
Cem Karaca, 1990

2  McKenzie Wark, Molecular Red, Theory for the 
Anthropocene, Verso, 2016
3  http://acikradyo.com.tr/arsiv-icerigi/cuma-adli-adamlar-
slavoj-zizekle-soylesi
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Bu yazısında Levinas, insan hakları 
nosyonunun Batı düşüncesinde, ve bu 
arada Kant’ta, nasıl anlaşıldığını ve ne 

şekilde temellendirildiğini ele alıyor. Sonuç iti-
bariyle Levinas, kendi ötekilik felsefesiyle uyum 
içerisinde, insan haklarının aslında öteki insanın 
haklarında temellendiğini ya da temellenmesi ge-
rektiğini savunuyor.

Rönesans’tan bu yana tasavvur edildikleri ha-
liyle İnsan haklarının biçimsel karakteristiği, on-
ların, herhangi bir otorite veya geleneğin herhangi 
bir öncel güvencesinden ayrı olarak ve dahası bu 
hakları herhangi bir üstlenme veya onlara lâyık 
olma ediminden bağımsız olarak her insana ait 
oluşlarında yatar. Doğal olarak da adlandırılan bu 
haklar, aynı zamanda, insanları birbirinden ayıran 
fiziksel veya zihinsel, kişisel veya sosyal farklılık-
lara bakılmaksızın eşit ölçüde insanlara ait olacak-
tır. Bunlar, yasa üzerindeki her mutabakata öncel 
olarak a priori’dirler. Başkalarına karşı suçlu in-
sanlar gerçekte ampirik anlamda bir itibar yitimiyle 
bu hakların bir tahdidine tâbidirler; onlar, gerçekte 
bütünüyle kendi insan doğalarından kaynaklanan 
bu hakları maddî veya psikolojik yetersizlikle icra 
edemeyecek durumda olup haklarını çiğnedikleri 
başkalarına karşı suçludurlar. Ama bu tahdit, tabiri 
caizse, meşrudur veya söz konusu tahdidin ifade 
edildiği (zımni veya aleni) “yargı”da anlaşılan bu 
hakların tamlığıyla yine uyum içerisindedir.

İnsan haklarının etkililiği, hukukî determinizm 

içerisine alınışları ve bu düzen içerisindeki ağırlık-
ları, keşfedilişleri ve somut formülasyonları olgu-
su, bir toplumun kültürel, teknik ve ekonomik du-
rumuna, yakın veya uzak yabancı medeniyetlerin 
etkilerine ve yurttaşların sağduyusuyla entelektüel 
incelmişliğine çok şey borçlu olan zorunlu top-
lumsal ve psikolojik koşulları beraberinde getirir. 
Bu koşullar, hakların haklar olarak temeli değildir. 
Onlar a priori insana bağlı olan bu “ayrıcalığın” 
ne ilkesi ne de haklılaştırılmasıdırlar. Gelgelelim 
bu hakkın içeriği [teneur] keyfi olarak icat edilme-
miştir. Peki, ama bu içerik, içerisinde onun “nor-
matif enerjisi”nin özgür istenç hakkı tarzında –do-
layısıyla bir mutlaktan bağımsızlık tarzında– orta-
ya çıktığı şu a priori’nin kendisinden vi formae 1 
türemez mi?

Ama özgür istenç hakkını ifade eden insan hak-
ları, insanın–orada–olması’yla insanlar arasında 
insanın–orada–olma veya yaşama hakkı olarak, 
dolayısıyla da yaşamın gerektirdiği ihtiyaçları kar-
şılama hakkı olarak bir “geçimlik kazanma”mıza 
izin veren çalışma hakkı olarak, yaşamı çekilir kı-
lan iyilik ve güzellik hakkı olarak ampirik düzeni-
nin somutluğu içerisinde icra edilir. Hatta neden 
“hafta sonu”na ve “ücretli tatil”e, ve sosyal güven-
liğin tüm getirilerine ilişkin bir hak da söz konusu 
olmasın? Ama o zaman, gerçi aciliyet düzeyleri 
kabul edilse de insan hakkının gereği dünyada ya-
şamın tüm alanına genişletilmiş olmayacak mıdır?

1  Lat. Biçim itibariyle, biçim kuvvetiyle. – Çev. N.

O halde insan hakları sözleşmesi, beşerî iliş-
kilerin –doğrudan ilişkilerin ve şeyler çevresinde 
kurulu ilişkilerin– tüm dağılım ve hiyerarşisine 
genişletilecektir; ve bu sözleşmenin geçerliliği –
yalnızca nedensel yasaları dikkate alan, belki de 
bilhassa, insan hakları savunucularına düşen re-
formlara değil salt teknik bir görevin tüm boyutu-
nu belirten pozitif bilimlerin tanıdığı haliyle– top-
lumsal gerçekliğin mekanik zorunlulukları olarak 
adlandırabileceğimiz şeyle daimî olarak çatışa-
caktır. Bu muazzam görev, azgelişmiş olan veya 
istibdadın hâkim olduğu ülkelerdeki bilincin insan 
haklarına uyanışına indirgenemez. Bu görev, öz-
gürlüğün icaplarını ve bu özgürlüğün fiziksel ve 
toplumsal mekanizmaların önbelirlediği modern 
uygarlığın fiilî gerçekliğindeki somut koşullarını 
saptamak ve formüle etmekten ibarettir. Ne var ki 
bu görevin ortaya çıkardığı politik bilgelik, gele-
neksel politikanın kurallarına ve onun güçler ve 
tutkular oyununa yeni bir ereklilik getirmek zo-
rundadır –18. yüzyıldan bu yana devrimci müca-
delenin yolunu öğrenmiş olan insan haklarına de-
ğin yeni bir ereklilik.

Ama birbirlerinin haklarını ve özgürlüklerini 
sınırlamak suretiyle bu hak ve özgürlükleri ihlâl 
eden hepsi “biricik ve özgür” “hak sahipleri”nin 
şu birlikte–varoluşu ve bizzat çoklukları (olgusu), 
özgür istenç hakkı olarak insan hakkı tasavvurunu 
–ki bu, bu hakkın biçiminin, onun a priori’sinin 
düşündürdüğü bir içeriktir– derhal tartışmalı hale 
sokmayacak mıdır? İnsan hakları üzerine kurulu 
herkesin herkese karşı savaşı! Meğerki biz özgür 
istencin özüne, rasyonel olana bir eğilim ve dola-
yısıyla da evrensel olana bir saygı atfetmiş olalım; 
böylece kavranılır olanın (the intelligible) norma-
tifliği ve buyuruculuğu herkesin özgür istencine 
kendini kabul ettirecek, herkes başkalarını sınır-
lamayacak tarzda kendini sınırlamaya rıza göste-
recektir. Kendi özgürlüğünü sınırlandırmak! Ama 
aynı zamanda kendi özgürlüğünün özgür bir sınır-
landırılması! Evrensel olanın rasyonelliğine rıza 
gösteriş içerisinde özgür bir sınırlandırmadır bu. 
Makul olana rıza asla kölelik olmayacak ve istenç, 
ona boyun eğmemekle birlikte, rasyonel olana 
bağlı olacak –tıpkı Hakikatin kendinden apaçıklığı 
karşısında eğilmekle birlikte doğru / dimdik düşün-
ce olarak kalan akıl gibi. Kavranılır olanın saygılı 
istenci içerisinde ötekine saygı veya Kant’ın for-

mülasyonu uyarınca, kararlarında istencin ötekine 
hiçbir zaman yalnızca bir araç olarak davranmama 
veya daima bir amaç olarak davranma imkânı söz 
konusudur burada. Kant’ta özgür istençlerin çok-
luğu “Amaçlar Krallığı”nda uzlaşır. Şu halde, öz-
gürlükler arasında barış, “iyi isteme” (good will) 
mefhumu, yani pratik akıl sayesinde mümkündür; 
aklı dinleyen ve işiten bir istemedir bu.

Ama özgür istencin Kantçı pratik akıl mefhu-
muna bütünüyle denk düştüğü kesin mi? Herhangi 
bir güçlük ortaya çıkarmaksızın onda bütünüyle 
içerilmeye izin veriyor mu? Formalizmin evren-
sel olanla ilişkisi, anlağın rasyonalizmi ile makul 
denen bir istenci harekete geçiren bir rasyonalizm 
arasında hâlâ ayrıma giden kendiliğindenliğin zora 
gelmeyen yanını teskin eder mi?

Pratik aklın istence atfedilen insan hakkını 
veya komşu özgürlüğünü sağlama yönelimi, öz-
gür istencin kendi özgürlük hakkına mal olmaz 
mı? Özgür istencin, davranış düsturuna sadakatin 
rasyonelliği gereğince onda özgür hale geldiği şu 
ödev, bir itaati barındırmaz mı bünyesinde –yani 
dura lex (katı yasa) olarak yaşanan ve benimsenen 
yasanın kendisince doğrulanan bir itaati?

Ama ötekine, iyilik eseri olarak üstünlük tanın-
ması ve bir davranış düsturunun evrenselliği karşı-
sında duyulan saygı yoluyla değil de, iyilik duygu-
su yoluyla iyi isteme’nin istenç haline gelmesi ola-
yında, durum başka olur. Çocuklara bahsettiğimiz 
basit bir duygu; ne var ki, acıma veya iyilik veya 
aşk gibi daha az masum isimlere sahip olabilir bu 
duygu. Burada söz konusu olan, başkalığı içeri-
sinde ötekine bağlılıktır –ona kendi üzerinde bir 
üstünlük tanıyacak kertede. Kuşkusuz bu, “patolo-
jik” duyarlıkla alâkalı olarak Kant’ın kendilerine 
karşı ihtiyatlı olmayı bize öğrettiği şu saf edilgin-
lik ve “yaderklik” anlamına gelir –temel bir kopuş. 
Söz konusu olan insanın, varlıkta direten şu insa-
na-öncel (pre-human) tüm varlık ontolojilerinden 
bir kopuşudur; “insanın, kendi varlığı içerisinde, 
tam da bu varlığın bir sorunu olmaktan ibaret kal-
dığı” bir varlıktan kopuştur. İnsan haklarının kö-
kensel anlamda öteki insanın hakları oluşu ve bu 
hakların –kimliklerin özgürce ayakta kalmak için 
gösterdikleri içgüdüde ve kendi özdeşliklerinde 
uç verişleri bir yana– sosyallikteki “öteki-için”liği 
ve “yabancı-için”liği ifade edişi olgusu, onlardaki 
yeniliğin anlamı olarak görünüyor bana.

Öteki
İnsanın Hakları

Emmanuel Levinas

Levinas, E., “The Rights of the Other Man”, Alterity and Transcendence, Çev. M. 
B. Smith, Colombia University Press, New York, 1999. – Çev. Özkan Gözel. Metin 

daha önce Tezkire, no: 38-39, 2004’te yayınlanmıştır – yhn.
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biri size birdenbire damdan düşer gibi nedir 
yahu bu mobilyacıların tahta cilalama hakkı diye 
bir sual sorsa.. şaşırır kalırsınız. ne cevap verece-
ğinizi bilemezsiniz. çünkü hayatınızda ne mobil-
yacılarla ne de cilalama işleriyle yakından uzaktan 
hiçbir ilişkiniz olmamıştır.. kaldı ki hakları.. 

yani bir tahta cilalama işi için hak’ mı lazım..
dur bakalım dersiniz.. bi araştıralım.. 
insan hakları denilince de onlarca sene, belki 

de daha uzun bir süre üstünde yaşamaya gayret et-
tiğimiz bu topraklar üzerinde çokça bir çoğunluğa 
insan hakları nedir diye bir sual tevcih ettiğinizde 
ise; sanırım, hatta eminim onlar da ayni şaşkınlıkla 
şaşıracaklardır; 

hangi insanlar.. hangi hakları.. diyerek ne in-
sanlarla ne de hakları ile uzaktan yakından bir iliş-
kileri olmadığı için ne cevap vereceklerini bileme-
yecekler.. 

işte, altı asırdan fazlaca bir süredir bu toprak-
larda yaşayanlar ne insan ne de hak konusunda 
pek bişey bilememişler.. onların mı hatası.. kim 
bilir.. ümmet olmaktan, kul olmaktan, bir takım 
buyurganların tebaa’sı olmaktan, ezilmekten, hor-
lanmaktan, itilip kakılmaktan; yaşamakla insan 
olmak arasındaki bağa bir türlü ulaşamamışlar.. 
nerede kaldı ki hak.. 

ben pek dindar bir insan değilim ama yine de 
hakkaniyet denince ister istemez... 

yani diyeceğim o ki herhalde bir yüce tanrı ta-
rafından gönderilen; işte  dünya güzeli bir insan, 
bir adam insanları yaşadıkları bu gayya kuyusun-
dan; hem de en imkânsızlıklar içerisinden çekip 
kurtarmış.. onlara artık ve en nihayet insan  ol-
duklarını ve de hakları olduklarını söylemiş, tesbit 
etmiş, tesis etmiş, kurumlaştırmış,  bunları bir bir 
zaptetmiş ve yaşadığı sürece de bunları pekiştir-
meye çalışmış..

ne kadar çok uzun yaşamasını isterdim o güzel 
adamın..

ama olmadı...
lakin gel gör ki tarih (ya da daha çok talih!.) 

öyle bişey ki.. sanki paket lastiği gibi.. bir şeyi tut-
turmak, bir şeyi zaptetmek için geriyorsun.. sonra 
bi de bakıyorsun ki bıraktığında yine eski haline 
dönmüş.. bizim tarih (ya da talih) lastiğimiz de 
herhalde fazla gerilmeğe dayanamıyor ve bir müd-
det sonra aslına rücu ederek bir türlü kavrayama-
dığımız insanlığımızı, olmayıp ta ucundan tutma-
ya çabaladığımız hakkımızı da arar sorar duruma 
geliyoruz..

çok uzun zaman önce bir yerlerde okumuştum.. 
doğru mu yoksa bir anekdot mu pek emin değilim. 
tarihin unuttuğu bir zamanlarda japonya’da pirinç 
yamaçlara, yamaçlarda açılan setlere dikilirmiş.. 
pirinç dediğin oldukça suya ihtiyacı olan bir bitki. 
bol su.. bol su.. su ise yamacın en üstünde bulunan 
bir kaynaktan, bir pınardan aşağılara doğru akar-
mış.. ve kimsecikler de suya, en yukarda veya orta 
yerde, şurda veya burda sahip olmaya, o suyu kes-
meye, engellemeye, bu benim suyum yahu diyerek 
onun üzerinden bir hak iddia etmeye kalkmazmış.

çünkü hak japonca’da o zamanlar bilinmeyen 
bir kelimeymiş. 

ne zaman ki binsekizyüzlerde batının edepsiz 
ve istilacı temsilcileri, savaş gemilerinle yoko-
hama limanına demir atıp, bir süre sonra da kay-
zer’e ve hükümetine illa da batı anlamında (!..) bir 
anayasa hazırlamaları ve uygulamaları için baskı 
yapmaya başlamışlar.. işte o zaman japonları bir 
düşüncedir almış.. lisanında hak kelimesinin ol-
madığı bir ülkede onu nasıl tanımlarsınız... nasıl 
yazar, nasıl çizersiniz.. ve nihayetinde japonlar 
hak için yeni bir kelime üretmişler, anayasaları 
için.. bu da kenri olmuş... 

権利..
bu da japonca hak olmuş..

権利
kenri

Aykut Yazgan
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yukardaki kısa hikâye şunu gösteriyor:
hak olmadan pekala pirinç üretebilmek müm-

kündür..
ve diğer taraftan daha ortada pirinç falan dahi 

yokken, illa da bir hak icat edip o hak ’ın üzerinde 
tepinmek te mümkündür..

ki bu da kimi hallerde (çoğu hallerde) hak ol-
mayan yerde pekala insan olunabileceği.. ve ak-
sine hak.. hak..  diye dayatılan yerlerde ise insan 
olabilmenin pek kolay ya da mümkün olmadığı..

aslında japon dostlarımızdan yaşam, insanlık, 
hak, (hukuk daha az..) konusunda alınacak çok 
derslerimiz var. mesela şu... 

bir taraftan üç büyük inancın, daha başlangıçta 
sırtımıza yüklediği ilk ve ebedi günah neticesin-
de cennetten kovulmuş olmamız.. kuru toprağa ve 
acılara mahkum edilmemiz.. o günah karşısında 
ezilip durmamız.. diğer taraftan doğuştan omuzla-
rında böyle küfelik bir inanç yükü olmayan başka 
bir toplumdaki insanların görece başka yaşamala-
rı… görece mutlu yaşamaları...

kutsal olarak tanımlanan kitaplarda, kitapları-
mızda; her şeyden önce ahlaki ve manevi değerle-
re, allah’a ve ibadetlerine, inanmaya ve itaat etme-
ye, kul olmaya tahsis edilen kısımlar kadar, tekmil 
iman edenlerin yaşam biçimlerini, yemelerini iç-
melerini, yatmalarını kalkmalarını, sosyal hayat-
larını, aile hayatlarını, alış-verişlerini, yaşamlarını 
ölümlerini, hak ‘kı hukuku ; kararlarla, emirlerle, 
sikkeyle ve dirhemle zapturapt altına almaya yö-
nelik; dini ya da ulvi  olmaktan çok ötede olan bir 
çok dünyevi denebilecek ayet vardır.

işte bu bu bağlamda mütehayyel bir güç olan 
hakk ‘ın desteği ile tesis edilmiş gibi duran bu hak 
‘ların da bu çerçeve içerisine konulup bir şekilde 
ve bu şekilde mütalaa edilmesi düşünülebilir...      

nitekim büyük şairimiz bile istiklâlimizin  ncak 
hakk’ a taparak hak edilebileceğini yazmıştır...

deliğe girmeyen top’ta, para çıkmayan bilet’te 
hatta durulmayan sözler’de bile allah’ın hakkı üç-
tür.. denir!..

bir an için hakk’ tan vazgeçip te ayağımızı 
sağlam toprağa bastığımızda; ellerinde kürek ke-
miklerinle bizon kovalayan ahvadımızdan beri in-

ve en çelişkili en ironik en gülünç olanı ise; za-
ten bütün bu hak ‘ları dilediği gibi kullanacak olan 
bir buyurganın kendisini ya da kendilerini  seçme 
hak ’ ının ahaliye ihsan edilmesi gibi..

doymak bilmeyen bir işkembenin bu biriktiril-
miş, üstüne oturulmuş, zaptedilmiş değerleri bu 
hak ‘ları ender de olsa, bazen, kimi zaman bendin-
den taşan dev bir dalga, hakkımızı söke söke alırız 
biz  diyerekten, yumruklar havada, verilmeyen hak 
‘larını almaya kalkarlar..

bize öğretilen dünya tarihinde ise, bu gibi du-
rumlarda her seferinde dalganın, işkembelerin 
muhkem kayalıklarına vurarak gerisin geriye, el-
leri boş kendi denizlerine döndükleridir.. her se-
ferinde.. 

ve böylece hak verilmez alınır özdeyişi de; 
kahvehane duvarlarında asılı duran hayber kalesi 
ve hazreti ali resimlerinin yanına çerçeveletilip 
asılacak bir türk vecizesi olarak kalır..

mutlaka yukardaki satırlarda ancak üç buçuk 
örnekle verdiklerimle hak’ ın sınırları çizilmiş ya 
da hak konusunda her bişey söylemiş sayılmam..

sosyalden topluma, ekonomiden kültüre, hay-
vanlara, çocuklara LGBT’lere, azınlıklara, silah 
taşımaya veya adam öldürmeye kadar üzerinde 
(eğer gerekirse) söylenecek, tartışılacak bir sürü 
hak’ lar var..

ancak yine de hepsini parantez içerisine aldı-
ğımızda; her bir seferinde ve hepsinde parantezin 
dışındadır onların bu hak’ larını zaptetmiş olanlar..

ve zaptedildikleri içindir ki zaptedilen ve lütfe-
dilip verilen bu değerlerin bir diğer adı da hak’ tır..

bu gibi yazılarda adettendir. bir ünlü yazardan 
alıntı yapılır. ambrose bierce belki de çoğunuz ta-
rafından tanınmasa da bence ünlü bir yazar.

ve kendisi şöyle demiş şeytanın sözlüğünde:
hak: i. önüne sayısal bir güç eklenmediği süre-

ce hiçbir değeri olmayan bir sıfır...
---    i. olma, yapma ya da sahip olma yetkisi... 

söz gelimi bir zamanlar herkes kral olma hakkının 
doğrudan tanrı’nın iradesinden geldiğine inanıyor-
du, ki demokrasinin aydınlık hükümdarlığının (!) 

sanları yönlendirmeye, insanlara hükmetmeye, in-
sanlara bir sürü gibi davranmaya uğraşan yerleşik 
idare (!) sistemlerinin var olduğunu görüyoruz..

otokrat ya da polikrat...
iri yarı kabile reislerinden başlayıp ta insafsız 

tiranlara, korkunç kırallara, beceriksiz padişahlara, 
kendini beğenmiş abus diktatörlere ve en nihayet 
dipleri gözükmeyen gayya kuyusu devlet sistem-
lerine kadar; hepsi ama hepsi bütün yetkileri iki 
elleri arasında toplayıp bireye adeta hiç özgürlük 
tanımayan bir sistem kurmuşlar.. 

ya da göstermelik bir hukuk silsilesi içindeki 
kanun denilen ayak ve bilek zincirlerinin müsaade 
ettiği kadar..  

bu minval üz’re ve bu ahvalde, tekmil yetkileri 
elinde tutan ve ruh sağlığı tartışılabilir müstebit-
lerin hüküm sürdüğü ülkelerde; özgür olmayan 
bireylerin zaten herhangi bir hak’ ları da olabile-
ceğini ya da taleb edebileceklerini düşünmek dahi 
abestir. 

demek ki hak  bir odada, bir kasada, bir mekan-
da ya da en güzeli müstebit karanlık kafalarının 
muhkem mağaralarında saklanan ya da diyelim ki 
gaspedilmiş tüm insanlara ve insanlığa ait bir de-
ğer ‘dir.. icap ettiğinde bu değer hak edene verilir 
ya da ihsan edilir. 

ve çoğu zaman da ne yazık ki verilmesi gere-
ken hak itin önüne atılan bir kemik parçasına ya da 
zoraki bir sadakaya bile dönüşebilir..

çok basit olarak söylemek gerekirse: bu hak 
mesela bir kamyonun geniş kasasındaki ekmekle-
ri; elleri havada, birikmiş aç bir güruha, rastgele 
havaya fırlatarak dağıtmak gibi tezahür edebilir.. 
ya da bir bankanın kasasında istiflenen banknotla-
rın bankaların önünde saatlerce bekleyen emekli-
lere verileceği günü saati ayarlamak gibi.. şimdiler 
de ise oldukça güncel olan; çalışan onca insanın, 
bu çalışma karşılığında çalıştıranın emek karşılı-
ğı o insanlara vermesi gereken paranın, değerin,  
yani kısaca hak edilen (!!)’in patronlar tarafından 
takse edilip pazarlık konusu yapılması.. diğer yan-
dan çalışana reva görülmeyen hak’ ın onlarca katı-
nın yalnızca rahat koltuklarda el kaldırıp indirerek, 
cebe indirilebilmesi.... 

dışında bir görüş bazen halâ onay görür. sir abed-
nego bink ‘in aşağıdaki meşhur dizelerinde olduğu 
gibi:

hükümdarlar hangi hakla hükmediyorlar peki?
kim onaylıyor iktidarlarını ve mevkilerini?
katır gibi inatçı olmalı -ona ne şüphe-
tanrı’nın onayı olmadan bir saat bile
tahtta davetsiz bir misafir gibi oturan
ve başkanlık koltuğundan duyduğu gururu
herkesin gözüne sokan bir ademoğlu.

ancak ilahi hak’la olur ne olursa,
hiçbir şey gerçekleşmez tanrı onaylamazsa.
bir budala bozabilseydi eğer O’nun tasarısını
veya bir zorba durabilseydi şayet O’na karşı,
hayret verici bir durum olurdu bu doğrusu!
öyleyse tanrı (gücendirmeyi istemem ama)
görevi ihmalden suçlu olsa gerek bir parça.

ve son söz olarak şunu söylemek istiyorum:
insanoğlunun bir gün artık bütün sınırlarını 

kaldırıp birbirlerine değil yabancılaşmak, aksine 
hocanın dediği gibi tanış olarak geleceğe kaygı 
ile bakmanın tamamen unutulduğu umut dolu bir 
dünya inşaa ettiklerinde hak zaten kendiliğinden 
ortadan kaybolup yok olacak. 

bu ancak hayal edilmesi çok güzel olan bir 
ütopya’ dır..

ama eninde sonunda ancak hayal edilebilir..
aslında bütün bunlar daha derli toplu, daha 

mantıklı, ve bu derginin ruhuna ve edebine uygun 
olarak daha veciz ve saygılı olarak yazılabilirdi..

pek olmadı...
itirazlarınız olacak.. biliyorum.. duyar gibi olu-

yorum..
hak(k)-ı âliniz var efendim...
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“ لَُكْم ِدينُُكْم َولَِي ِديِن “
Kafirun, 6

“Alçaklığın Evrensel Tarihi”nin basılması-
nın üzerinden 77 sene geçti. Yazılanların 
gerçekliğini yitirdiğini söyleyebiliriz an-

cak yine de bir yağlı güreş pehlivanı misali edebi-
yata attırdığı salto hala geçerli…

Arjantinli ünlü öykü yazarı Borges, “Alçaklığın 
Evrensel Tarihi” isimli kitabında Japonya’dan 
Ortadoğu’ya, Kelt’e uzanan kadim masalları ve 
gerçek yaşamöykülerini çarpıtarak (kendi zama-
nının sorunlarına –körlüklerine, ırkçı söylemle-
rine, sağlık politikalarına– bağ kuracak ve uyar-
layacak şekilde yerelleştirerek) yeniden anlatma 
yolunu seçti. Bütün gayesi evrenselin merhametli 
denli korkunç da olabileceğini her dilde anlata-
bilmekti. İnsanlığa dair daha önce düşünülmemiş 
ya da nadiren düşünülmüş ama unutulmuş ya da 
üzeri örtülmüş orijinal fikirleri, farklı taksono-
miler çerçevesinde geliştirip, zamanı ve sınırları 
aşan daha evrensel tespitlerde bulundu. 1930’lar-
da Arjantin’de çok satan Critica gazetesinin pazar 
ekine yazdığı tuhaf yazıları bir araya getirdiği bu 
kitabında, hayat ile hayalin birleştiği kurmacanın, 
olgulardan daha gerçekçi olduklarını gösterdi. Bu 
arada Avrupa’da Borges’in satirik ruhuna benze-
yen bir başka hayalet daha kol gezmeye başlamış-
tı: Lacan.

Lacan, tıp eğitimini tamamladıktan sonɾa, 
1932’de “Kişilikle İlişkileri Açısından Paɾanoyak 
Psikoz” adlı doktora teziyle psikiyatr oldu ve se-
minerlerinde sıkça Avrupa’nın “evrensellik” anla-
yışının dışlayıcı olmasından yakınarak toplumunu 
derin bir özeleştiriye davet etti. 

Lacan da Borges gibi tuhaf çıkışlarda bulundu. 
Örneğin Borges, Babil Kitaplığı ile evreni, bitim-
siz ve içinde sonsuz sayıda kitabın bulunduğu bir 
kütüphane olarak tasarlamış, orijinal bir şey yok 
diye yazmış, Lacan da, televizyonlarda “Kadın 
yoktur,” diye bağırmıştı.

“Nasıl böyle bir budalalık dile getirilir çünkü 
ben, kadınım ve varım! Beyefendi görüyorsunuz 
ki ben varım!” diyen kadınlar olmuştu. Aslında 
Lacan da, vakti zamanında çağdaşlarına rağmen 
“Madde yoktur” (La matière n’existe pas) diye 
söyleyen Berkeley gibi yapmıştı. Sadece evrensel-
lik fikrine karşı çıkmıştı. Kısaca Lacan, evrensel 
bir kategorinin gerçeklik olmadığını düşünüyor-
du. Evrensellik fikri, bir günahın bütün insanoğ-
luna mal edilişine mal olmuştu. Kuşkusuz “ka-
dınlar” vardı ve hepsi de birbirinden farklı çoğul 
kadınlardır...

Bu resmi başkaldırı damarı, Sartre’da insan 
yoktur’a kadar varacaktır. 

Kaygusuz Abdal’ı anımsayalım:
Bu insan dedikleri
El ayakla baş değil
İnsan manaya derler
Suret ile kaş değil

Az önce, ben de “daha evrensel” ve “daha 
gerçekçi” ifadelerini kullandım, çünkü gerek 
Borges’e göre, gerek Lacan’a göre Grek’ten 
Aydınlanma Çağı’na, evrensel olarak belirlenen 
her kavram ya da gerçekçilik, aklın kapalı devre 
aletleri (organon) ile her anlama açık dünyayı be-
lirleyen güçlü devletlerin tekelindeydi ve bu yolla, 
hem evrensel evrenselliğini, hem de gerçek ger-
çekliğini yitiriyordu. 

İkinci Dünya Savaşı da bunun kanıtı oldu. 
Hz. Meryem’den hiçbir farkı olmayan bir an-

nenin Goethe’nin dizeleriyle büyüttüğü oğlu-
nu veya kızını, yine Goethe’den dizeler okuyan 
bir faşist baba, acımasız bir ölüm makinesine 
dönüştürebilmişti.

Savaştan sonra Arjantin’de halkın desteği ile 
başa geçen Peron yönetimi, kapalı ekonomi politi-
kasından ötürü kan kaybetmeye başladı ve bir süre 
sonra polisiye bir iktidar halini aldı. Kuşkusuz 
Borges, Peron’un kapalı devre politikalarına 
karşıydı. 

Yerel İnsan Hakları ya da Evrenselin 
Alçaklık Tarihine bir Önsöz

Kaan Demirdöven
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1946’da Juan Peron’un iktidara gelişiyle, 
Borges kütüphanedeki işinden atıldı. Bu işten 
atılma onun için bir tür kurtuluş olmuştu, çünkü 
hem Arjantin’den Uruguay’a kadar pek çok yeri 
gezdi, Budizm’den Blake’e kadar pek çok konu-
da seminerler verdi, hem de iyi para kazandı. Ama 
ailesi Peron’un baskıcı rejiminde zor günler ge-
çirdi, annesi ve kız kardeşi hapse girdi. 1949’da 
ikinci önemli kısa hikâyeler kitabı Alef (El Alef) 
basıldı. 1955’te Peron devrilince Borges haya-
lindeki meslek olan Arjantin Ulusal Kütüphanesi 
Müdürlüğü’ne getirildi. 

Bu arada, 1948’de İnsan Hakları Evrensel 
Bildirgesi yayımlandı. Savaşın travmatik gebeliği 
68 kuşağını önceleyen yapıbozumcuların yolunu –
İsa’nın yolunu hazırlayan Yahya misali– hazırladı. 
Michel Foucault’un “Delilik ve Medeniyet” tezi 
Avrupa’da yankı buldu. 

Okuru her olasılığa açık bir dünyaya taşıyan 
bu yeni akım metinler, yazarın işlediği tarih, bel-
lek, bilim, sanat, dil, sonsuzluk temaları etrafın-
da şekilleniyordu. Latin Amerika edebiyatını ve 
dünya edebiyatını derinden etkileyen ve onu yeni 
bir biçime kavuşturan Borges, kitapta “alçaklık” 
kavramını ırkların, dinlerin, ideolojilerin üstün-
de, evrensel bir değer olarak ele aldı. Yıllar sonra 
Michel Foucault da benzerini iktidar ilişkisi içinde 
yapacaktı…

Bugünse post-truth ve dekomünikasyon çağla-
rını iç içe geçmiş bir şekilde ve her birinin içinde 
aynı anda bulunarak yaşıyoruz...

“Alçaklığın Evrensel Tarihi”nde şöyle yazıyor 
Borges; “Kader, iç içe geçmiş sonsuz nedenlerin, 
aralıksız akışıdır…” 

Şu an için cevap bulamadığımız birçok soru için 
bu kitabı yeniden okumaya değil ama tersten oku-
maya ihtiyacımız var gibi görünüyor: “Evrenselin 
Alçaklık Tarihi”ni okumaya cüret göstermeliyiz. 
Bu da beraberinde evrensel insan haklarını yeni-
den ama bu kez tersten okumamızın önünü aça-
caktır: İnsanların evrensel hakları! Çünkü bu yol-
la, ötekinin keskin hatlarla ayrımlaşmış belirli bir 
öteki olmadığını, ötekileşmenin Varlığın (ego’nun) 
ikircikli doğası olduğunu, bir zamanlar, Tanzimat 
sonrası yazarlarımızın sık sık isim değiştirip bize 
çözümsüz ve dönüşen (akışkan) bir tarih belleği 
miras bırakmaları gibi, çoklu okumalarla sonsu-

Bir semptomatik 1 okuma yapalım mı?
30 madde ile sınırlı bildirgeye ek olarak ör-

neğin, 31. madde “ötenazi hakkı” ya da “cinsiyet 
değiştirme hakkı” veya ilaveten “haber/bilgi alma 
hakkı” veya “kürtaj hakkı” vs. gibi günümüzde 
tartışılan veya tartışılmayan bir hakkın olması ge-
rekmez miydi? İnsanoğlunu şartlar ve çağın ge-
reklerine göre ilgilendiren her yeni durumda yeni 
maddelerin eklenmesi gerekmez miydi? Ancak, 
eğer bu liste yoruma açık olmalı veya olmamalı 
kaygısı olmadan yaratıldıysa o zaman neden belli 
bazı konular ya da başlıklar altında genelleştirile-
rek sunulmadı?

Gelelim 60’lara…
Paranın belirli bir kesimin elinde olma-

sı, Thatcher ve Reagan’ın para politikaları, 
Türkiye’ye Özal ile giren liberal ekonomi, zengini 
daha fazla zenginleştiren ekonomik boyut, insan 
hakları evrensel beyannamesinde yer alan birta-
kım hükümleri geçersiz kılmaktadır. Örneğin se-
yahat özgürlüğüne sahip olan insanı, seyahat ede-
meyecek bir fakirliğe taşıdığınızda, beyanname 
geçerliliğini sürdürür ancak gerçek midir?

Post Truth ile yüz yüzeyiz!
Kuran’da yazılı olan bir ayeti anımsadım, 

“Benim inandığım bana, senin inandığın sana,” 
diye yazar, yani öyle bir duruş ki yeterli bir ilke 
olarak karşımızda! Tıpkı Borges’in “Alef”inde de 
yazdığı gibi, “20. yüzyılımız (Hz.) Muhammed ile 
dağın öyküsünü tersine çevirmiştir. Bugün artık 
dağ, çağdaş Muhammed’e geliyor.”

Akıl gerçekliğinin, olgu gerçekliğinin önüne 
geçtiği çağımıza ben epistemik çöküş çağı adını 
veriyorum, istesek de istemesek de, evrensele, ev-
renselce veda etme vakti! 

Merhaba! “Yerel İnsan Hakları” 
İnsanların evrensel hakları dedik. Yani seküler 

ilişkileri belirlerken yerel olanın başat karaktere 
büründüğü bir uzlaşım… Tek bir endüstri dünya-

1   1948’de Maurice Merleau-Ponty gibi filozofların ilgilerini 
kaybettikleri Fransız Komünist Partisi’ne katılan (Roma Katolik 
kilisesine bağlı bir dindar olan) Althusser’in kullandığı okuma 
yöntemlerinden biridir; ifade edilmeyenden, dile gelmeyenden, 
söylenmeyenden çıkarım yapmaya dayanır. Marx’ı bu türden bir 
okumaya tabi tutan Althusser, buna iki katlı okuma yöntemi 
demektedir.

zun içindeki sonlunun aslında bir yanılsama ve 
o yanılsamanın da (zann) Hakikatimiz olduğunu 
kavrayabiliriz.  İşte o zaman, Gerçeklik ele geçi-
rildiğinde, Gerçek nedir diye soran Vali Pilatus’un 
yenilikçiliğine mi, çarmıhın tepesine INRI yazdığı 
için kendisine çıkışan Rabbaylara “Ne yazdımsa 
yazdım” diye karşılık veren Vali Pilatus’un gele-
nekçiliğine mi ihtiyaç duyduğumuzu anlayabiliriz. 
Çünkü Kaddafi’nin uyguladığı politikalarını tas-
vip etmesek de onun, muhaliflerince insanlık dışı 
bir şekilde linç edilişi de asla kabul edilemez. 

“Evrensel İnsan Hakları” ya da “İnsan Hakları 
Evrensel Bildirgesi” neresinden bakarsak bakalım, 
İsa’yı değil ama Barabbas’ı serbest bırakmamız 
gerektiğini her seferinde söylüyor.

Evet, kabul edelim, evrensellerle dünyayı yö-
netmek kulağa hümanistçe geliyor. Bu romantik 
ve idealist bir tavır olsa da pratikte olanaksız gibi 
görünüyor. İHEB’in insan için yaratılmış ve insan-
cıllığı merkeze alan bir ürün olmasından çok dev-
letlerin çıkarlarına odaklanmış bir devlet aklı ürünü 
olduğu, Virginia İnsan Hakları Bildirisi ve Fransız 
İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi ile kıyaslandığın-
da daha net ortaya çıkmaktadır. Söz konusu her iki 
bildiride İHEB’e kıyasla söylemlerdeki ciddi fark-
lar hemen göze çarpmaktadır. Diğer iki bildiride 
halkın kendilerini yönetenlerden ve oluşturdukları 
devletten bir hak talebi vardır ve üst konumda olan 
da insandır. Oysa İHEB yukarıdan aşağıdaki halka 
hak veriyor görünmektedir. Dolayısıyla, sanki dev-
let kendisini oluşturan halktan bağımsız bir irade 
ile üste çıkmış gibidir. Sanki ebedi ve ön emli olan 
halk değil, bildirinin bizzat kendisidir. İHEB’in 
giriş kısmındaki şu ifade yukarıdaki düşünceden 
başka bir çağrışım yapmamaktadır: “…İnsanın zu-
lüm ve baskıya karşı son çare olarak ayaklanmaya 
mecbur kalmaması için insan haklarının bir hukuk 
rejimi ile korunmasının esaslı bir zaruret olması-
na, …” karar verilmektedir. Buna göre insan hangi 
“baskıya” ve kime karşı “ayaklanmaya” kalkışa-
bilir ki? Farklı soracak olursak, bu beyannameyle 
korunan kim veya nedir? Tabii kapital sahipleri… 
Demek oluyor ki, bu bildirgeyi yaratan zihniyete 
göre insanlar fani, devletler ya da çıkarlar veya 
özel oluşumlar bakidir veya önce bunlar gelir. Bu 
durumda öne sürülen belgenin “insan çıkarları” 
için ve dahası “evrensel niyetlere” dayalı olduğunu 
kabul etmek çok zordur.

sının gidişatına hizmet edecek soyut evrensel ve 
bu yüzden katı bir insan tipi yaratmayı hedefle-
mektense, çoklu endüstri dünyasının yaşamasına 
hizmet edecek esnek ve çok biçimli insanla uz-
laşarak yaşamayı erek edineceğimiz bir politika 
gütme zamanı! Belki Medine Vesikası benzeri bir 
hareket… Bunun için ilham alacağımız doneler 
envanter adını verdiğim literatür (edebiyat) içinde 
mevcut… Yapmamız gereken, tarafsızlığın tarafı-
na geçerek bu envanter üzerinde incelikli bir işçi-
liğe başlamak... 

Bu kolay değil ama imkânsız da değil! 1001 
Gece Masalları’nda geçen 1001 ifadesi sınırlı son-
suzluğu anlatmak için kullanılır, ben de bu sürece 
1001 seraplı çölü geçmek adını veriyorum. Çünkü 
çölde serap olur ve serap, çölün kimliğidir. Serap 
umuttur, çölü geçmemizi sağlayacak olan yanılgı-
lardır. Hegel’in Tini, görüngübilimi yürüyüşüne 
devam ediyor. Bu kez onu, göklerdeki tahtını terk 
ederek tekrar dünyaya döneceği yeni bir iş bek-
liyor olacak –belki de son işi– Gönül!  Böylece 
insanlığı pharessia (farz) bekliyor:  Evrensellerin 
değil, Tikellerin Birliği…

Kaynakça yerine hashtag: 
Theodor W. Adorno · Louis Althusser · Alain 

Badiou · Jean Baudrillard · Zygmunt Bauman · 
Henri Bergson · Albert Camus · Ernst Cassirer · 
Gilles Deleuze · Jacques Derrida · Johann Fichte · 
Michel Foucault · Frankfurt Okulu · Hans-Georg 
Gadamer · Antonio Gramsci · Jürgen Habermas 
· Georg Hegel · Martin Heidegger · Edmund 
Husserl · Karl Jaspers · Immanuel Kant · Søren 
Kierkegaard · Alexandre Kojève · Jacques Lacan 
· Claude Lévi-Strauss · Gabriel Marcel · Maurice 
Merleau-Ponty · Friedrich Nietzsche · Jean-
Paul Sartre · Friedrich Schelling · Carl Schmitt 
· A. Schopenhauer · Slavoj Žižek · Karl Marx · 
Kaygusuz Abdal ·
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Böcekler

“…cinnet ve dehşet.”
–Leonid Andreyev, Kızıl Kahkaha

Geçtiğimiz bahar mutfak tezgâhının 
üstünde küçük kıllı bacaklarıyla ge-
zinen bir böcek gördük bir gün, ama 

önemsemedik. Günler geçip böcekler yayılmaya 
ve gürbüzleşmeye başlayınca harekete geçmemiz 
gerektiğini düşündük. Ev arkadaşım böcekleri üre-
memeleri ve büyümemeleri konusunda konuşarak 
ikna edebileceğimizi iddia etti ve bunu gerçekten 
denedi. Karşılığında hayatlarını onlara bağışlaya-
caktık; böceklerden daha büyük ve daha güçlüy-
dük ama diğer taraftan, görüldüğü gibi, gerçekten 
harekete geçme isteğinden yoksunduk aslında. 
Anlaşmamız yatmıştı, böcekler büyümeye ve ya-
yılmaya devam ediyorlardı. Yaz aylarında ban-
yoda da görmeye başladık onları, evin girişine ve 
koridora zaten yazın başlarında gelmişlerdi. Dışarı 
çıkarken, en azından odalarımıza girmesinler diye 
kapıları kapatıyorduk, bundan dolayı eve girer gir-
mez rutubetli bir atmosfer karşılıyordu bizi ve gün 
boyu kendini çürüten havayı çekiyorduk içimize. 
Böceklerin devletinin gökyüzü de böyle kokuyor 
olmalıydı. İdeal devletlerin bürokratları gibi so-
ğukkanlılıkla çalışıyorlardı işlerinde. Kendilerini 
güzelleştirmeye çalışmıyorlardı, kahverengi 
kavruk kabuklarını doyurmanın peşindelerdi: 
Görünmez yerlerde yeni yuvalar kuruyor, ürüyor 
ve yavrularını besleyip büyütüyorlardı –kusursuz 
organik toplumu kurmuşlardı.

Sonbahara geldiğimizde işler çığırından çık-
mıştı. Evi ilaçlamaya karar vermiştik ama geç 
kalmıştık belli ki. İlaçlamanın öncesinde ve son-
rasında yaptığımız detaylı temizlik de boşunaydı. 
Dahası temizlik baş düşmanımız kalorifer böcek-
lerinin dışında evimizde başka böcek türlerinin de 
yaşadığı gerçeğini ortaya çıkardı: Çekmecelerden 

çıkan tahtakuruları ve eski eşyaların altındaki ve 
aralarındaki küçücük, kapkara ve parlak kabuklu 
böcekler –bu son bahsettiğim eski eşyalar bizden 
önce de buradaydılar. Kim bilir kaç kiracı gör-
müşlerdi, kaç kişi bu böcekleri fark etmeden veya 
fark edip önemsemeden onlarla yaşamıştı bu evde. 
Ekmeklerinden kemirip eşyalarını çürütmüşler-
di –ve sırtında evin bir kambur gibi devredilmiş 
bu problem bize. Gece yarısı bizim için temizlik, 
böcekler için katliam bittiğinde yatağıma geçtim. 
Eve ilaç ve çamaşır suyu kokusu sinmişti. Hiç de-
ğilse, dedim kendime, odamda değiller. Bu düşün-
ce bana görece bir güvenlik ve başarı duygusu ver-
mişti. Erken konuşmuştum. Az sonra göbeğimin 
üstünde bir kaşıntı hissettim ama paranoya yapma, 
dedim yine kendi kedime. Önce kaşımadım ama 
kaşıntı eğri büğrü bir doğrultuyla göbeğimden 
göğsüme doğru ilerlemeye devam edince elimi or-
taya götürdüm. Parmaklarıma sert bir şey değdi, 
alelacele elimin tersiyle ittirdim ve karşılaşmaktan 
çekinir gibi ağır ağır gözlerimi açtım. Yastığımın 
üzerinden gözlerimin içine içine bakıyordu. Bir 
peygamber gibi parlıyordu kapkaranlık odada. 
Baş ve işaret parmaklarımla bir fiske attım sura-
tının tam ortasına. Gardıroba çaptı. Sersemlemişti 
ama yatağıma doğru yürümeye başladı. İsyanı 
ateşleyecek son şeyi ise bugün elde etmişlerdi –
yetersiz temizliğimizle– hınçlarını körükleyecek 
mazlum anlamı: Nefret –kaybedilenlerin hatırası, 
güçsüzlüğün kutsallığı ve çokluğun gücü. Kölenin 
köle olarak isyanı ve iktidarı. Evi ateşe vermeliyiz, 
diye düşündüm.

* * *
Düşünceler de böceklere benzemiyor mu? Başta 

önemsiz, zayıf ve zararsız gibi görünen bir düşün-
ce –örneğin iyilik düşüncesi– kulaktan giriyor ve 
beyne yerleşiyor. Başta çok güçsüzken, kalp atış-
ları bile duyulmuyorken günler geçtikçe beyni ele 
geçiriyor. Henüz zayıfken gündüzleri görünmez, 
sinsi sinsi saklanır beynin girintilerinde, geceyi 
bekler çıkmak için. Karanlıkta kalmayı, yatağa 

Bozkurt Toral 

Böcekler ve
Perspektifler
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yatmayı, yalnızlığı… Şimdi saldırabilir işte, çünkü 
gece ve yalnızlık güçlendirir onu, ancak ışığın ve 
köşelerin yokluğunda beyni bir uçtan bir uca do-
laşıp gözleri büyüleyebilir. İlk olarak geceden ge-
ceye vicdanın yuvasını yapar ve azap zehrini salar 
sonra –hedefi iradeyi kırmaktır. Vicdan çift taraflı 
çalışır, kendinden güçsüzlerin varlığının yarattığı 
kendi kendinden utanç duygusu ve kendinden güç-
lülerin varlığının yarattığı küstahça hınç –birbirini 
besleyen bir devridaim. Hayata anlam kazandır-
mak yaşama sevincinin zembereğini paramparça 
eden bir sürekli kendini suçlama ve peygamberane 
yüceltme döngüsüyle mümkündür ancak. Bütün 
düşünsel böcekler insanın yaşam enerjisiyle bes-
lenip büyürler: Vicdanla, istenç ve neşeye ulaşan 
enerji yolları daraltılıp tıkanır ve anlamla, bütün 
yollar yeniden bağlanır. Anlam hayatı ahlakileşti-
rir; şimdi ışık, Caravaggio’daki gibi, cisimleri ka-
ranlıktan çıkartan, görünür kılan, yaşamın fiziksel 
ve trajik dayanağı değildir. Şimdi ışık idealizmin 
kutsal haleyle taçlanmış tanrısıdır, lütufkâr elini 
değdirir değdirmez cisimlerdeki gizli anlamları 
açığa çıkarır –değişmez ve bozulmaz anlamlar, gi-
zemli düşmanlar ve gizli dostlar. Çürütme Tanrısı 
Işık’ın kendi halinde, anlamsızca, doğup öldüğünü 
söylediği şu acınası haldeki ağaçlara “Bir daha 
bak,” der Işığın İdealist Tanrısı, “Rüzgârlar ne de 
gaddar değil mi? Güçlüleri korumak için güçsüzle-
ri deviriyorlar. Şu taşlara ne demeli peki? Burada 
durmalarının bir anlamı olmalı muhakkak, bu bir 
tehdit veya teşvik!” Göründüğü gibi anlamsız de-
ğildir dünya, kendi halinde dönüp durmaz; şans 
ve rastlantı uydurmacadır, nedenleri ve anlamları 
unutma; bildiğin ve bilmediğin şeylerin hepsi şu 
ikisinden biridir kesinlikle, doğru–iyi–güzel veya 
yanlış–kötü–çirkin –düşünsel böceklerin perspek-
tifi. “Seni seçtim,” der idealizmin tanrısı, “Çünkü 
çocuğum değerlisin sen, sözlerimi taşıyacaksın. 
Düşünceleri düzelttim ve yepyeni gözler bahşettim 
çünkü gözlerin göremiyordu derinlerde gizlenmiş 
gerçekleri. Ayakların kanayana kadar yürümeye 
devam et yeryüzünde ve lütfumu taşı güçsüzlere ve 
cahillere, sözlerime uymalarını söyle –doğru yola 
gelirlerse, beklesinler, bir gün belki de affedebili-
rim onları.”

* * *
Burada duralım ve bunun doğru olduğunu dü-

şünelim. Yaşam anlamlıdır ve anlam üstündedir 

cezbe tutulma gerekir. Bu da genellikle yanlışla 
güzelin tesadüfi bir birlikteliğine tanık olunduğun-
da gerçekleşir. Travmanın etkisinin büyüklüğü, yı-
kıcılığı bastırılmış yaşam enerjisinin büyüklüğüne 
bağlıdır. Bundan böyle “doğruluk, iyilik, güzellik” 
düşünsel dizgesi dağılmış, boşalan alan birbiriyle 
anlamlı bir bağı bulunmayan güç ve güzellik dene-
yimleriyle doldurulmuştur. Yine de unutulmama-
lıdır, bu bir yeniden doğuş değil, tedavidir –çiçek 
hastalığının yüzde bıraktığı gibi bırakır insanın 
ruhunda izlerini. O halde önlem alalım ama önce-
sinde şöyle detaylı bir temizlik gerçekleştirelim. 
Ateşe verelim ve ruhumuzdan üfleyerek yeniden 
yaratalım.

Perspektifler

“Bilinç, hayvanı insan insanı da iblis yapmış, 
ama daha kimseyi Tanrı’ya dönüştürmemiştir;  

her ne kadar dünya bir Tanrı’yı çarmıha gönder-
mekle övünse de.” 

-Emil. M. Cioran, Umutsuzluğun Doruklarında

Yaşam enerjisinin güneşten bedene, bedenden 
parmaklara gürül gürül ve hudutsuzca aktığı dö-
nemi geride bıraktık. Rousseau gibi deli değilse 
biri bu dönemin geçtiğine şükretmelidir aslında. 
Hayatta kalıp gününü geçirmeye çalışan acınası 
insancıklar çağı: biyolojik olarak bir dile sahip 
ama aslında dilsiz, gözü var göremiyor… İlk keli-
meyi gerektirecek eylemle başladı her şey ve geri-
si geldi; kavramlar, kavramlar arasındaki ilişkiler 
ve kamusal hayat. Bozulma mıydı bu? Aksine güç 
gösterisiydi âdemoğlunun, tesadüflerin ve iradesi-
nin harika bir kombinasyonuydu ama bir mecburi-
yet değildi! İnsanın ikinci büyük trajedisi böylece 
doğdu: İlki ölümdü, ikincisi kamusallık. Anlamı, 
ölüm aşındırırken kamusallık kuruyordu. İlkinin 
trajedisi, istenci başta gelip geçici görüp dışlıyor 
–çünkü Ölüm bütün eylemleri yutan bir kara delik 
gibidir– ama ardından onu, yaşamdan ayırmasıyla 
aynı nedenden dolayı bambaşka bir düzeyde haya-
ta geri kazandırıyordu, katharsis olarak. Ölümün 
öldürücülüğüne bir gün çare bulunsa dahi değiş-
meyecektir bu –ölüyor olmakla ölemiyor olmak 

her şeyin, diyelim bir defa. Nedir yaşamın anlamı? 
Doğrunun daimiliği –İdealizm. Kan ve etin şarkı-
sının söylendiği dünyayı beğenmeyip geçmiş veya 
gelecekteki değişip bozulmayan, yani yaşamayan, 
hiç yaşamamış ve hiç yaşamayacak bir dünyayı 
işaret eden düşünceler ancak anlam yükleyebilir 
yaşama. Anlam atamak için insana sonlu süreçler 
şarttır. Bundan dolayı geçmiş, gelecek ve şimdi 
zamansal kategoriler olarak kurulur. Geçmiş ve 
gelecek arasında kalan şimdi sınırlandırılmıştır, 
daha doğrusu, aslında sonlandırılmıştır. Şimdi ya-
şanamayandır ve yaşanamayacaktır asla. Böylece 
şimdinin değersizliğinden yaşamın anlamı üretil-
miştir –tikellerden tümellere. Oysa yegâne yaşam 
şimdidedir. Geçmiş ve gelecekle sınırlandırılmadı-
ğında şimdi, sonsuzdur ve bütün duyumsamaların 
gerçekleştiği zamansal zemin olmasının gücüyle 
anlamları içine çökerterek aşındırır. Şimdinin son-
suzluğu Çürütme ve İçe Çökertme Tanrılarının 
tahtıdır. Hayatın trajedisi anlamlı hiçbir şeyin can-
lı ve güzel, canlı ve güzel hiçbir şeyinse anlam-
lı olmamasından doğar. Bütün düşünsel böcekler 
görmezden geldirir bu deneyimi, onlara göre şu 
dördü birdir: Anlamlılık, doğruluk, iyilik ve gü-
zellik. Doğru, iyi ve güzel olan ne varsa anlamlı 
ve anlamlı olan ne varsa doğru, iyi ve güzeldir. 
Dolayısıyla düşünsel böceklerin perspektifleri, 
münasip – namünasip anlam grupları nedeniyle 
estetik ve epistemolojik olarak kasten bozuktur, 
onlar Ares’le Afrodit’in ilişkisinin üstünü örtmeye 
çalışırlar –hâlbuki bu hikâye dahi Grek perspekti-
finin en temiz örneklerinden biridir belki. Bütün 
düşünsel böcekler haklıyken bile haksız duruma 
düşmüş, yüzüne gülünmüş ve aşağılanmış bunak 
demirci Hephaistos’un öcünü almaya çalışır.

Düşünsel böcekler gelişimlerini tamamladı-
ğında, bu evredeki birini yaşama geri kazandır-
mak imkânsız değilse de zordur: Doğruluk, iyi-
lik, güzellik koşutluğunu kırması, vicdanından 
ve anlamlarından arınması, yaşamsal enerji yol-
larını tekrardan ruhuna bağlaması gerekmektedir 
ve bütün bunları bizzat yapmalıdır. Yaşama geri 
dönmenin zorluğu buradadır, eşitliklerin mutlak 
tutarlılığına kaptırınca kişi kendisi artık hayatın 
trajedisi kabullenilmez görünür. Anlaşılmaz veya 
absürt, der düşünsel böceklerinin perspektifinden 
bakarak. Bu durumda büyüyü bozacak bir travma/

bir değildir. Katharsis dokunaklı güzelliğin keş-
fidir. İkincinin trajedisi ise güçlüye güçlü denile-
bilmesini doğurmuştur. Sınırı aşabilen güçlüdür, 
kısaca. Önce sınır olmalıdır. Güç, bağlanmalıdır 
ki görünür kılınabilirsin. Kamusallığın trajik kar-
şıtlığı güçle bastırma, görünürde ise hürriyetle ka-
nunlar arasındadır. Bundan dolayı kamusallık bir 
pharmakondur: zehirlidir ve şifalıdır. Şifalı tara-
fıyla hümanizmi doğurmuştur. Tarihin ilk kısıtla-
ması, ilk hümanist atılımdır –insanın insana boğun 
eğdirmesi. Zehrini saldığındaysa über – hümanizm 
hastalığı çıkmıştır ortaya. Bundan dolayı, uzun sü-
redir neredeyse herkes ağır hastadır, geri kalanıysa 
ayakta atlatmaktadır.

* * *
Hümanizm kavramını tarihsel ve dar anlamıyla 

ele almıyorum, onu kavramsal hudutlarına dayan-
dırıyorum. Kavramın hudutlarında karşılaştığımız 
şey Orta Çağ ile Rönesans arasındaki bir dönem 
veya skolastisizmin karşısındaki bir eğitim metodu 
olmanın çok ötesinde. En geniş ve en yalın haliyle 
hümanizm tanrıların tekelinden alınarak yaratıcı-
lığın insana verilmesidir. Buradaki yaratıcılık bir 
masa – sandalye işlemek değildir. Yaratıcılık, de-
ğer yaratmaktır. Bu, üst düzeyde adalet kavramıy-
la karşılanır, adaletin altındaki düzeylerdeyse çe-
şitlenir değerler –güçlü, güzel, doğru, iyi ve uygun 
gibi. Yaratıcılık bu değerleri tanımlayabilme gücü-
dür. “Bu adil değil,” demez yaratıcı güç, “adaletim 
budur artık,” der. Değerleri tanımlayabilen insan, 
onları süreklileştirir yasalar sayesinde. Yaratıcı in-
san, yasalarında en çok kendisini kayırır, bağım-
sız bir kişi olarak kendisi –benzer durumdakileri 
bile değil. Bütün benzerleri (ailesi ve aynı sınıftaki 
diğer insanlar) sadece bu benzerlikleri sebebiyle 
kazançlı hale gelirler yasalardan. Diğer taraftan 
kamusal hayat korku ve kederi süreklileştirir ve 
yaratıcı insan, diğerleri tarafından gücünün bir gün 
elinden alınabileceği korkusuna kapılırsa bencilce 
bir düşünceyle diğerkâmlaşabilir. Yasaların, yasa 
koyucuyu kayırmıyormuş gibi göründüğü durum-
lar bundan dolayıdır. Bahsettiğim bu durum dahi, 
hala hümanistçe, pek hümanistçedir. Büyük üstat 
ve öncü hümanist Protagoras’ın buyruğu burada 
devreye giriyor, “Bütün şeylerin ölçüsü insandır, 
var olanların var olmalarının ve var olmayanla-
rın var olmamalarının.” Değerler artık tanrıların 
bildirdiği, insanların öğrendiği bir şey olmaktan 
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çıkıp belirlenen olmuşlardır –hümanizm ve laïcité 
birbirine göbekten bağlıdır. Sorumluluğunu aldığı 
sürece herkes her değeri belirleyebilir. Değeri be-
lirlemenin sorumluluğu diğer belirleyicilerin gü-
cüyle karşılaşmak, onların gücünün üstünden gel-
mek veya uzlaşmaktır. Hümanizmi kabaca böyle 
özetleyebileceğimizi düşünüyorum. Hümanizmin 
en geniş ama özgün perspektifini en iyi yansıtan 
haliyle kamusalın insanca inşasıdır. Bu da thesmo-
inin, yani tanrısal yasaların yerine nomoinin, yani 
insan yasalarının geçirilmesidir. Çöküşün semp-
tomlarıysa çok geçmeden ortaya çıkar.

* * *
Çöküşün, perspektifin çözülüşünün sempto-

munun adı Sokrates’ti: Delphoi’nin ışıldayan tan-
rısı Apollon’un bilgelikle kutsadığı koca burunlu, 
felsefe tarihinin ilk über-hümanisti. Nietzsche, 
Sokrates Sorunu’na onun canavarsı çirkinliğini 
anlatarak giriş yapar. Nietzsche’nin bu cesur baş-
langıç noktası çok önemlidir çünkü güçsüzlüğün 
ve çirkinliğin über-hümanist perspektifi nasıl do-
ğurduğunu, iki arasındaki ilişkiyi, doğrudan göste-
rir: Görüntüdeki çirkinlik daima toplumsallaşmak 
için fazladan bir çabayı gerektirir çünkü çirkin, 
tercih edilen değil mevcudiyetiyle mecbur kılınan 
kişidir. Dolayısıyla topluma dâhil edilmesi için 
mevcudiyetini gerekçelendirmelidir. “Dışlamayın 
beni,” der çirkin kişi, “Çünkü ben erdemli biri-
yim; yalan söylemem, kimsenin de kötülüğünü asla 
istemem.” Bunları derken parmakları aşkın refe-
rans noktasını gösterir, gözleriyse kendi gibilerin; 
dışlanmışların, güçsüzlerin, çirkinlerin potansiyel 
desteğinin beklentisiyle parıldar. Eşitsizliğin do-
ğal olduğu dünyamızda eksikliklerin üstünü ört-
meyi hedefleyen her çaba aşırıdır, bundan dolayı 
da güvenilmezdir. Çirkin, toplumsallaşmak için ya 
çok iyi, ya da tam tersine çok kötü olmayı tercih 
edecektir. Kötü çirkinler dışlanmışlıklarını ve düş-
manlıklarını sahiplenerek toplumsallaşırlar, çünkü 
bu şekilde toplum onları negatif olarak tanımaya 
mecbur olur. İyilikleriyse bir yanılsamadır, çün-
kü bütün güç potansiyelinden feragat edince iyi-
lik vasfı bahşedilmiştir. Çirkin kişiyse bu hadım 
edilmeyi aşkın referans noktasına atıfla meşrulaş-
tırır kendi kendine. Güçsüzlüğü ahlaki gücü ola-
rak görmeye başladığındaysa referans noktasını 
genelleştirir ve dünyayı iyileştirmek için kendisi 

pozisyonundan geri çağrılıyormuş gibi görünmek-
tedir ama aslında gerçekleşmekte olan tam tersi-
dir. Kendi haklarını koruyamayanın savunucusu 
insan, şeyin varlığını ve meşruluğunu onun gücü-
nü göstermesiyle değil, diğerlerinden daha duyarlı 
oluşuyla bilmektedir. Şeyin dışsal ve doğrudan bir 
müdahalesinden bahsedemediğimiz bu durumda 
duyarlılık, hakikate duyarlılık anlamına gelmekte-
dir. Aşkın referans noktası (edimsel olarak) göz-
lemlenemese de kalıcı hakikati ön-varsaymaktadır 
çünkü dışsallaştırılmış, kalıcı hale getirilmiş bir 
hakikattir mevcudiyetinin koşulu. Tamamen rast-
lantısal olarak gerçekleşmekte olan çeşitli olayla-
rın (zamansal ve mekânsal anlamda) çerçevelenip 
küçük kompozisyonlar haline getirilmesiyle ne-
densel olarak anlamlandırılabilen olaylar dizgesi 
hakikati üretmektedir, sonrasındaysa bütün sü-
reçler buna göre değerlendirilir. Über-hümanistin 
bütün bu süreçlerde gördüğü güçlünün zayıfa 
zorbalığıdır, güçlü gaspçıdır. Düşük düzeyli bir 
über-hümanizm zayıf ve mazlum insanların hak-
larını korumaya girişir. Yaşam, biyolojik (bilinç de 
biyolojik donanımızın girift bir çıktısıdır) dayana-
ğından bağımsızlaşmış, güç mücadelesinin yerine 
hayatta kalma mücadelesi geçilirmiştir. Bu yerine 
geçirmenin düşünsel dizgesi çift taraflı işlemekte-
dir: İnsanın biyolojik üstünlüğü değersizleştirilip 
üstünlüğü sosyolojik bir oluşuma devreder ama 
yerine geçirmeyi yapanın yine aynı insan olması 
sebebiyle onu kendisini küçümsediği oranda ve 
özdeşleştiği sosyolojik oluşumla bütünleştiği dü-
zeyde över ve yüceltir. Haliyle über-hümanizmin, 
hümanist perspektifin insanın biyolojik üstünlüğü 
kabulüne getirdiği eleştiri, eninde sonunda insanın 
–biyoloji varlığını yadsımak pahasına– daha da üs-
tünleştirilmesiyle sonuçlanmıştır. Bugün über-hü-
manist perspektif doğayla insanı bütünleştirmesiy-
le köle ve köylü direnişlerinde olduğundan daha 
ileri bir noktaya gelmiştir. Dediğim gibi bu geriye 
bir gelişmedir, doğanın biyolojik varlığı yadsın-
mış ve doğa, bir öz olarak tekrardan üretilmiştir. 
Onun yüceliği oranında insan, biyolojik olarak de-
ğersizleştirilirken doğaya duyarlılığı derecesinde 
üstünleştirilmiştir. 

Bu yazıyı Gabriel Fauré’a ithaf etmekten onur 
duyarım. Pavane Op. 50’yi bestelememiş olsaydı 
okuduğunuz bu yazı da yazılmamış olabilirdi.

dahil herkesi iyi ve kötü olarak ikiye ayırabileceği 
ahlaki kriter haline gelir. Sokrates ise bu iki ku-
sursuz tipin arasındaki bir geçiş dönemi böceğidir.

* * *
Sokrates sokakta çene çalan diyalektikçinin 

biriydi. Ömrü insanlara aslında hiçbir şey bilme-
diklerini kanıtlamaya çalışarak geçti. Kanıtlar ve 
ikna Sokrates’in sosyalleşmek için tek çaresiydi 
–Sokrates’in Savunması: Beni neden öldürmeme-
lisiniz… Emretmenin yerine erdemi ve gerekçe-
lendirmeyi getiriyordu. Böylece fiili failinden ba-
ğımsızlaştırıyordu: özneyi parçalamış, bedeni de-
ğersiz bir kabuk haline getirmiş ve eylemi erdem 
düzleminde yeniden tanımlamıştı. Gücü ikinci kez 
bağlıyordu Sokrates, ama şimdiki bir öncekinden 
çok daha sinsi ve sıkıydı, gücün edimselleştiril-
mesini bütünüyle ortadan kaldırmayı hedefliyor-
du. Hümanizmin ürünü nomoi, gücü diğerlerinin 
gücü dolayısıyla bağlıyor ve bundan dolayı da 
güçler dengesine dayanıyordu. Denge durumun-
da değişmiyor, denge bozulduğundaysa güçlünün 
çıkarına göre tekrar düzenleniyordu çünkü aşkın 
bir referans noktasını bulunmuyordu –yaşayan ya-
salar. Sokrates ise insanlar bunun bilgisine sahip 
değillerse bile aşkın referans noktasının bulun-
duğunu düşünüyordu ama ürkekliğinden dolayı 
daimonion’unu genelleştirmekten çekiniyordu. 
Aşkınlığı işaret etmiş ama asla tanımlamaya yel-
tenmemişti çünkü önce diyalektik akıl tutulmasını 
yaygınlaştırması gerekiyordu. Sokrates, bütün po-
lisi büyüleyemedi ama onun öğrencisi Platon bunu 
başarabildi çünkü ürkmeden, çekinmeden referans 
noktasını tanımladı.

* * *
Şimdiye dek yazdıklarımdan über-hümanizmin 

idealist bir perspektif olduğunun anlaşıldığını dü-
şünüyorum. Bununla birlikte über-hümanizm, ide-
alizmden insanın üstün konumunu –görünürde– 
aktararak (daha da doğrusu paylaştırarak) onu ol-
duğundan daha da üste yerleştirmesiyle ayrışır. Bu 
geriye bir gelişme, idealizmi içererek onun ötesine 
geçme olarak görülmelidir. Ayrışma noktası insa-
nın üstünlüğüdür. Über-hümanistlerce insandan 
daha üstün bir şey veya şeyler vardır. Şey, kendi 
haklarını koruyamamaktadır. İnsan, über-hü-
manist perspektife göre bu şeyin taleplerini dile 
getiren ağız, haklarını koruyan el olmalıdır. Bu 
perspektiften bakıldığında insan doğadaki üstün 

İnsan Sorumlulukları
Emir Murat Ünver

(Figüran)

Bir insanın, insan hakkıdır diyerek
Bazı haklar istemesi için

Öncelikle ve mutlaka,
O istediği insan haklarına

Kendisinin uyması gerekir.
Bu nedenle, beşeriyet için öncelik

İnsan olmaktır. Bu beşeriyetin
Olmaz ise olmaz, ilk sorumluluğudur. 

Beşer için hangi öncelik vardır ki
Onu insan olmaktan, 

İnsan kalabilmekten alıkoysun.
Sorun, insan hakları adı altında 

Kurallar belirlemekle çözülmüyor.
Yazıldı işte “İnsan Hakları” 

Uygulamanın önünde beşeriyetin
Aczleri var, onların terbiyesi var,

Açların doyurulması var,
Açgözlülere dur denilmesi var,

Bunun ekonomisi,
Bunun politikası,
Bunun hukuku,

Bunun eğitimi olmadan, 
İnsan hakları yazıda kalır.

İşe, insan olmanın sorumlulukları
İle başlamak lazım,
Balık baştan kokar.

“Ben” eğitim dışında isem, 
“Ben” beni değil, ötekini

Eğitmeyi, değiştirmeyi, dönüştürmeyi
Hayal ediyor isem,

O hayal olarak kalır.
“Ben” kendimden sorumlu isem,

“Ben” kendi aczlerimi eğiterek aşıp,
İnsan olmayı hayal ediyor isem,

Tüm varoluş, bu hayali destekler.
Beşeriyetin, insan olabilmesinden

daha doğal ne var?
Hamdolsun.
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Giriş

Yapay zekâ insan hakları için zorluklar 
doğurur. İnsan haklarının arkasındaki 
ana fikir insan yaşamının dokunulmaz-

lığıdır, bu daha az himayeye değer öteki yaşam 
formlarına insanoğlunun hiyerarşik bir üstünlü-
ğünü temel olarak alan üstü örtülü bir varsayım-
dır. Bu temel varsayımlar, bilindik şekilde canlı 
olmayan ama yine de duyarlı, önsezileri güçlü, 
aklen ve belki de eninde sonunda manevi açıdan 
ve ahlaken insandan üstün oluşumların, varlıkların 
beklenen ortaya çıkışları üzerinden sorgulanmak-
tadır. Elbette bu senaryo hiçbir zaman gerçekleş-
meyebilir, ne olursa olsun şimdiki anlayışımızın 
dışında ve geleceğin bir parçası olarak durmakta-
dır. Ancak, yine de bu sorunu acilen gündeme al-
mamız gerekir. Teknolojinin insan haklarının diğer 
alanlarına oluşturduğu tehditler zaten ortadadır. 
Benim burada amacım, bu zorlukları kısa, orta ve 
uzun vadeli perspektiflere ayırıp incelemektir. 1

Yapay Zekâ ve İnsan Hakları
Yapay zekâ, bir fikri, bir öneriyi ya da hep bir-

likte üzerinde düşünülüp taşınılan kararları algo-
ritmalara çevirmek için gelişen ve artan bir eğilimi 
yansıtarak, gitgide daha çok hayatımızda olmakta-
dır. “Zekâ” sözcüğü ile gelecekle ilgili öngörüler-
de bulunma ve karmaşık işleri çözme yeteneğini, 
becerisini kastediyorum. “Yapay” zekâ, YZ, ev iş-

1  Yapay Zekâ ile ilgili giriş niteliğinde tartışmalar için, 
bkz. Frankish and Ramsey, The Cambridge Handbook of 
Artificial Intelligence; Kaplan, Artificial Intelligence; Boden, 
AI. Teknoloji felsefesi üzerine, burada tartışılacak olanların 
ötesinde bir arka plan için, bkz. Kaplan, Readings in the 
Philosophy of Technology; Scharff and Dusek, Philosophy of 
Technology; Ihde, Philosophy of Technology; Verbeek, What 
Things Do. Ayrıca bkz. Jasanoff, The Ethics of Invention. 
Özellikle felsefe ve yapay zekâ konusunda, bkz. Carter, 
Minds and Computers. 
İnsanlar ve makineler arasındaki ilişkinin nasıl evrimleştiğine 
dair erken bir tartışma için bkz. Wiener, The Human Use of 
Human Beings. Bu kitap ilk olarak 1950’de yayınlandı.

leri desteğinden, cinsel eşlikçilikten polisliğe, za-
bıta hizmetlerine ve hatta savaş haline kadar çeşitli 
görevler, işler üstlenebilecek akıllı telefonlar, tab-
letler, dizüstü bilgisayarları, insansız hava araçla-
rı, sürücüsüz taşıtlar ya da robotlarda makinelerin 
gösterdiği yetenek ve beceridir.

Algoritmalar, gereksindikleri verilere gerekli 
hızda erişim sağladıkları sürece, kodlanabilen her 
şeyi yapabilirler ve belirlenmiş bu gibi görevlerin 
yerine getirilmesine olanak veren bir plan çerçe-
vesine katılmış olurlar. Bütün bu alanlarda ge-
lişme müthiş olmuştur. Algoritmaların etkililiği 
“Big Data / Büyük Veri” üzerinden giderek geliş-
tirilmektedir: Bu; örnekleri, modelleri saptayarak 
bundan sonra ne olacağı konusunda olayı kavra-
mak ve sonuç çıkarmak için “özdevimli öğrenme/ 
yapay zekâ ile öğrenme” olarak bilinen belirli 
bir tür Yapay Zekâ’ya olanak sağlayan, dünyada-
ki tüm insan etkinlikleri ve diğer süreçlerle ilgili 
muazzam miktardaki verinin elde edilebilirliği ve 
kullanılabilirliğidir. İnsan önyargısı, yanlılığı al-
goritmalarda sürdürülse bile, nerede test ederseniz 
edin, algoritmalar insanlardan daha iyisini yapar: 
İnsanlar tarafından tasarlanan her sistem, insan ön-
yargısını, yanlılığını yansıtır, algoritmalar da geç-
mişi yakalayan ve yansıtan verilere dayanır ve bu 
nedenle, bunu önlemeyi başaramazsak, statükoyu 
otomatik hale getirmiş olurlar. 2 Fakat algoritmalar 
istikrarlıdır: İnsanların tersine, aynı problemle iki 
kez karşılaştıklarında aynı karara varırlar. 3

2  Bkz. 2017 yılı Daniel Kahneman konuşması: https://www.
youtube.com/watch?v=z1N96In7GUc.  Konu hakkında, ayrıca 
bkz. Julia Angwin, “Machine Bias.” Makine öğrenmesinde 
tarafsızlık hakkında, ayrıca bkz. Binns, “Fairness in Machine 
Learning: Lessons from Political Philosophy”; Mittelstadt 
et al., “The Ethics of Algorithms”; Osoba and Welser, An 
Intelligence in Our Image.  
3  Büyük Veri hakkında, bkz. Mayer-Schönberger and Cukier, 
Big Data. Makine öğrenmesi hakkında, bkz. Domingos, The 
Master Algorithm. Algoritmaların haksız, açgözlü ve başka 
türlü sapkın şekillerde nasıl kullanılabileceği hakkında, 
bkz. O’Neil, Weapons of Math Destruction. Bu algoritmalar 
birçok yararlı şey yapabilmelerinin yanı sıra elbette sosyal 
bilimin, bireylerin ve toplumların yaşamlarını iyileştirme 
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Felsefeciler için en çarpıcı olanı, çok çok faz-
la şeyin gerçeklikten bu kadar kopmuş göründüğü 
Yapay Zekâ bağlamındaki birçok felsefi tartışma-
nın tekrar tekrar ortaya çıkmasıdır. Vagon ikilemi 
problemini ele alalım. Bu problem, yoldan çıkmış 
bir vagonun, ne yaptıklarına bağlı olarak, öldür-
mesi muhtemel birkaç kişinin bulunması ihtimali-
ni de kapsayan tercih ve seçimlerle bireyleri karşı 
karşıya getirip yüzleştirerek, görev temelli etik / 
deontoloji’ye karşı sonuç odaklı etik / sonuççuluk 
ile ilgili önsezileri didikler. 

Bu kararlar sadece kimin öleceğini değil, aynı 
zamanda etkilenmemiş olanların diğerlerini kur-
tarmaya yardımcı olup olmayacaklarını da belirler. 
Pek çok yüksekokul öğretmeni bu örnekleri kul-
lanmıştır, fakat bu, öğrencilerin, bu örnekleri, ko-
nuyla ilgisini sorgulamasına sebep olmuştur, çün-
kü kimsenin gerçek hayat seçimleri asla bu kadar 
spesifik olmayacaktır. Ancak (daha yeni ilk ölümlü 
kazaya yol açan) sürücüsüz taşıtları programlama 
gereği oluştuğunda, halkın bu konulara yeniden il-
gisi ve konunun ivediliği ortaya çıktı.

Diğer bir yandan, felsefeciler aklın doğası üze-
rine uzun süre kafa patlatmışlar, onu çözmeye ça-
lışmışlardır. Sorulardan biri aklın beyinden fazlası 
olup olmadığıdır. Başka her ne olursa olsun, be-
yin de karmaşık, kompleks bir algoritmadır. Fakat 
beyin böylelikle tam olarak tanımlanmış oluyor 
mu, yoksa bizi belirgin kılan, farklı kılan şeyi, 
yani bilinci, atlıyor mu, yok mu sayıyor? Bilinç 
bir kimse ya da bir şey olmanın niteliksel dene-
yimidir, o kimse ya da şeyin “o-olmanın-ne-oldu-
ğunun-bilinmek”liğidir, denebilir. Akıl beyinden 
daha fazlası değilse, o zaman Büyük Veri çağında-
ki algoritmalar çok yakında neredeyse yaptığımız 
her şeyde bizden üstün olacaktır demektir: Hangi 
kitaptan hoşlandığımız ya da bundan sonra hangi 
tatile gideceğimizle ilgili her zaman daha doğru 
öngörülerde bulunurlar; bizden daha güvenli araba 
sürerler; beynimiz alarm vermeden önce sağlığı-
mızla ilgili tahminler yaparlar; hangi işleri kabul 
etmek, nerede yaşamak, ne tür evcil hayvan edin-
mek, ebeveyn olmamız akla uygun mu değil mi; şu 
anda beraber olduğumuz kişiyle kalmaya devam 
etmek akıllıca mı, değil mi gibi konularda sağlam 

potansiyelinin büyük kısmının da arkasındadır, bkz. Trout, 
The Empathy Gap.  

daha önce 2007’de, Amerikalı bir albay robotik bir 
kara- mayını-tarama tatbikatını iptal etmiş, neden 
olarak da robotlardan birinin bacaklarını teker te-
ker kaybettikten sonra sürünerek ilerlemeye devam 
etmesini insanlık dışı bir operasyon olarak nitele-
mişti. 5 “Westworld” ya da “The Good Place” adlı 
bilim kurgu dizileri, etrafımızın makinelerle sarıl-
masının neye benzediğini ancak onları kesip aça-
rak anlayabileceğimizi öngörür. Hanson Robotics 
tarafından geliştirilen, görüşmelere, röportajlara 
katılabilme yeteneğine sahip Sophia adlı insansı 
robot 2017 Ekim’inde Suudi Arabistan vatanda-
şı oldu. Daha sonra, Sophia, UNDP – Birleşmiş 
Milletler Kalkınma Programı’nın ilk İnovasyon 
Şampiyonu olarak adlandırılıp BM unvanlı yine 
ilk insan-olmayan figür haline geldi. 6 Gelecekte 
bunlar tarihsel anlar olarak anılabilir. Evcil hay-
van dünyası da çok gerilerde değil. Geçenlerde 
Jeff Bezos, SpotMini adında, kapıları açabilen, 
kendini toparlayabilen, bulaşık makinesini bile ça-
lıştırabilen, birçok iş yapabilen robotik bir köpek 
sahibi oldu. Ve eğer Bezos evde kalıp Amazon’dan 
alışveriş yapıyor ya da başkanlık tweetleriyle oya-
lanıyorsa, SpotMini dışarıya çıkma gereğini hiç 
duymuyor.

Eğer sahiden akıl beyinden fazlasıysa, insansı 
robotlar dâhil YZ ile baş etmek daha kolay olur-
du. Bilinç ve belki de ona refakat eden bir vicdan 
sahipliği o zaman bizi ayrı tutar ve bir tarafa ko-
yar, koyabilirdi. Niteliksel deneyimin ve böyle-
likle bilincin nasıl anlamlandırılacağı gerçekten 
askıda duran, sonuca bağlanmamış bir sorundur. 
Fakat bilinçle ilgili düşünceler, değerlendirmeler 
Yapay Zekâ sistemlerinin ahlaki temsilciler oldu-
ğu görüşüyle çelişse bile, bu sistemlerin, mülkiyet 
hakkı, cinayet işleme ve yasal olarak uygulanabilir 
yollarla sorumlu tutulma gibi hallerde yasal aktör 
olmalarını imkânsız kılmayacakları anlaşılmakta-
dır. Ne de olsa, “şirketlere” bilinçsiz bir şekilde bu 
yollarla muamele etme geçmişimiz vardır.

Şirketlerin sorumluluğu ve onlarla ilgili insan-
ların sorumluluğunu ayırmakta muazzam zorluk-
lar varken, zeki makinelere ilişkin benzer sorunlar 
da aynen ortaya çıkacaktır. 

5  Wallach and Allen, Moral Machines, 55.
6  https://en.wikipedia.org/wiki/Sophia_(robot) 

tavsiyeler, fikirler önerirler; bütün bunlar “uygun 
bir şekilde bizim gibi” insanlardan toplanan ola-
ğanüstü çok sayıda büyük verilere dayanır. Daha 
önce ne sipariş ettiğimizi ya da neleri tıkladığımızı 
değerlendirerek tercihlerimizi karşılamaya yöne-
len internet reklamları, gelecek olanın gölgeleridir.

Akıl sadece karmaşık bir algoritma ise, o za-
man er geç insanların sahip olduğu aynı ahlaki sta-
tüyü belirli makinelere vermekten başka çaremiz 
kalmayabilir. Hayvanların manevi/ahlaki statüleri 
ile ilgili sorular, insanlar ile diğer türler arasındaki 
çok sayıda mantıksal bağdan, devamlılıktan kay-
naklanır: Manevi/ahlaki özellikler yönünden onla-
rı bizden ne kadar az farklı olarak görebilirsek, Sue 
Donaldson ve Will Kymlicka’nın Zoopolis’inde 4 
olduğu gibi paylaşılmış bir yaşamda onlara o ka-
dar fazla yol arkadaşlarımız olarak davranmamız 
gerekir. Böyle bir akıl yürütme er geç makinele-
re de taşınır. Makinelerin, şu an itibariyle, kapa-
ma düğmeleri olması dikkatimizi dağıtmamalı. 
Gelecekteki makineler artık kolayca kapatmaya 
izin vermeyecek bir şekilde oluşturulabilir ve öyle 
bir ağ tabanına sahip olabilir. Daha önemlisi, sevgi 
ve bağlılık ifadesi olan duygular, davranışlar gös-
terebilirler, hatta kapatılma endişesi taşıyarak bu 
konuda bir şey yapma isteklisi bile olabilirler. Ya 
da gelecekteki makineler insan ve robot karışımı 
sibernetik organizmalar olan, kısmen organik par-
çalardan oluşmuş sayborglar olabilir ve insanların 
organları, iyileştirme, güçlendirme için organik 
olmayan parçalarla modifiye edilebilir. İnsanlar 
ve insan olmayanlar arasındaki net ayrımlar aşı-
nabilir. Tam da bugünlerde insan embriyolarını 
depolayabilmemiz gibi, dijitalleştirilmiş bir beyni 
bilgisayara yüklemek ve hafızaya almak mümkün 
olduğunda, bireylik ile ilgili düşünceler pekâlâ 
değişebilir.

Hatta bu olmadan önce bile, yeni nesiller ma-
kinelerle birlikte yeni çözümlerle büyüyecektir. 
Dizüstü bilgisayarlar artık iyi çalışamaz duruma 
geldiğinde onları kırıp dökme huzursuzluğumuz 
olmayabilecek. Ama eğer, makinesinin-öğrenme 
kapasitesi anne-babamızın yaptıklarının çok öte-
sinde yollarla bize mukayyet olmaya olanak veren 
bir robot dadı ile büyürsek; robotlara karşı farklı 
bir tavır ve tutum içine girebiliriz. Beklenenden 

4  Donaldson and Kymlicka, Zoopolis.

Saf Zekânın Ahlakı
Bir diğer uzun geçmişi olan ve burada yeni yeni 

ilgi alanı kazanan sorun da rasyonalite ile ahlak 
arasındaki bağlantıdır. Bu sorun biz saf zekânın ah-
lakını merak ettiğimizde ortaya çıkar. “Teknolojik 
Tekillik” terimi makineler zekâda insanları geçti-
ği, geride bıraktığı ana gönderme yapar. O zaman-
dan bu yana insanlar kendilerinden daha akıllı bir 
şey yaratmayı başarmışlardır ve bu yeni tip beyin 
de “kendisinden” daha akıllı bir şey pekâlâ ürete-
bilir hale gelmiştir ve bu böyle, muhtemelen çok 
hızlı bir şekilde devam edecektir. Bunun ne kadar 
süre devam edebileceğine ilişkin sınırlar olacaktır. 
Fakat bilgisayarların hesaplama gücü son on yıl-
larda çok çabuk arttığına göre, hangi süper zekâ-
nın bu limitlere kadar işlem yapabileceği bizim şu 
anda kavrayabileceğimizin ötesindedir. Teknolojik 
tekillik ve süper-zekâ, YZ tartışmalarında bazı ka-
tılımcıları adamakıllı çalıştırırken, başkaları da 
daha baskılayıcı sorunlara nazaran bunu konu dışı 
bularak onlara yol vermektedir. Doğrusu, hiçbir 
zaman teknolojik tekillik durumu olmayabilir ya 
da onlarca veya yüzlerce yıl geçebilir. Yine de son 
on yılda gerçekleşen yoğun teknolojik gelişmeler 
bu konuları gündemimize yerleştirmektedir. 7

Bu durumda felsefecilerin aklına gelen, David 
Hume ile Immanuel Kant arasındaki, rasyonalite-
nin değerlerimizi belirleyip belirlemediği ile ilgili 
tartışmadır. Hume, bilindiği gibi, aklın değerleri 
belirlemek için hiçbir şey yapmadığını düşünüyor-
du: Akıl ile, rasyonalite ile ya da zekâ ile donatıl-
mış bir varlığın (bunların uygun bir şekilde benzer 
olduğunu varsayalım) özellikle insanlara karşı her 
türlü hedefi, her türlü davranış çeşitliliği olabilir. 
Eğer öyleyse, bir süper-zekânın (ya da o konu için 
herhangi bir YZ’nin, ancak sorun bir süper-zekâ 
için çok sıkıntılıdır) bizi şaşkına çevirecek kadar 
absürt olabilecekler dâhil, hemen hemen her tür-
den değere bağlılığı olabilir (absürde örnek olarak 
edebiyatta ara sıra sözü edilen, evrendeki kâğıt kıs-
kacı sayısını maksimuma çıkarmak gibi). Peki, biz 
nasıl bileceğiz bu gibi düşüncelerin saptırıldığını, 
gerçekten saptırılıyorsa, böyle bir süper-zekânın 

7  Chalmers, “The Singularity: A Philosophical Analysis”; 
Bostrom, Superintelligence; Eden et al., Singularity 
Hypotheses.
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büyük ölçekte bizden daha akıllı ve böylece özel-
likle bizden “farklı” olma şartı ve taahhüdü ile ola-
cağı göz önüne alındığında?

Buna karşıt olarak, ahlakın rasyonaliteden kay-
naklandığını, türediğini söyleyen Kantçı görüş 
vardır. Kant’ın Kategorik İmperatif’i (Koşulsuz 
Buyruk) tüm rasyonel varlıkların kendi kapasite-
lerini ve bir başka rasyonel varlığın kapasitelerini 
hiçbir zaman tamamen ve sadece araçsal bir şekil-
de kullanmamalarını ister. Özellikle hariç tutulan-
lar diğer rasyonel varlıklara karşı yersiz ve karşı-
lıksız şiddet ve diğer rasyonel varlıkları aldatma, 
kandırmadır (ki bunlar Kant’a göre her zaman çok 
fazla tam ve katışıksız araçsallaştırma örnekleri-
dir). Kategorik İmperatif ile ilgili farklı bir düşün-
me tarzı bizim her zaman bir genelleme testini ge-
çecek şekilde davranmamızı gerektirir. Belirli bazı 
eylemler izin verilemez durumuna getirilecektir, 
çünkü herkes yaptığında, engellenemez, durduru-
lamaz olacaktır, çalmak ve yalan söylemek gibi… 
Herkes çaldığında mal mülk sahibi olunmayacak 
ve herkes yalan söyleme hakkını saklı tuttuğun-
da da iletişim olmayacaktır. Kant türetiminin ana 
noktası herhangi bir zeki varlığın öteki zeki var-
lıkları çiğneyerek, kendisiyle çelişkiye düşecek ol-
masıdır. Çünkü kabaca söylemek gerekirse, daha 
ilk başta herhangi bir şeye herhangi bir değer ve-
ren sadece bizim rasyonel seçimimizdir ve bu şu 
anlama gelir ki, herhangi bir şeye değer biçerek 
biz kapasitemize, değer biçsin diye, değer biçme-
ye kendimizi adarız. Fakat kendi çıkarlarımızın 
peşinde diğer rasyonel varlıkları kırıp dökme, 
onların değer biçme kapasitelerini kırıp döker ki 
bunlar, ilgili bir biçimde, iyeliklerini kendi içimiz-
de değerlendirmemiz gereken aynı kapasitelerdir. 
Eğer Kant haklıysa, süper-zekâ ahlaki davranış 
için doğru rol-model olabilir. İnsan doğasını değiş-
tiremeyeceğimize göre ve eğer insan doğası yargı-
larında ve değerlere bağlılığında yoğun ölçüde dar 
görüşlü ise, Taş Devri kafalı, küçük-grup-odaklı 
DNA’ya sahip insanlar küresel bir bağlamda çalı-
şırken açılan farkı Yapay Zekâ kapayabilir. 8

Eğer bu tartışma gibi bir şey işe yarayacak 

8  Petersen, “Superintelligence as Superethical”; Chalmers, 
“The Singularity: A Philosophical Analysis.” Ayrıca bkz. 
2017 yılındaki Daniel Kahneman konuşması: https://www.
youtube.com/watch?v=z1N96In7GUc

Scanlon’un düşünceleri belki yardım edebilir. 10 
Etrafta ne gözlemlediğine göre uygunsuz tarzla-
ra, hareketlere tepki vermek açısından süper-zekâ 
“ahlaki” olabilir. İnsan beyninin yeteneklerinin 
gerçekten şaşkınlık verici olduğunu ve insanlarda 
tartışmaya açık bir şekilde saygı duyulması gere-
ken kapasiteler oluşturduğunu düşünürsek, o za-
man belki insanlardan ve makinelerden oluşmuş 
karışık bir toplumda korunmayı sağlama ve hatta 
özgürlüğe kavuşma düzeyini yakalama şansımız 
olabilir. 11 Hayvanların kapasiteleri de böyledir, an-
cak bu normal olarak insanların onlara karşı ya da 
çevreye karşı uygun ve saygılı bir biçimde tepki 
vermesine yol açmamıştır. Biz, aydınlanmacı in-
san-merkezciliği gibi bir şey sergilemek yerine, 
çok sıklıkla doğayı araçsallaştırmış bulunuyoruz. 
Umarız bir süper-zekâ bu gibi konularda bizden 
daha iyisini yapar ve bu insan yaşamı farklı bir şe-
kilde korunacaktır anlamına gelir, çünkü o saygıya 
layıktır. Bunu elbette bilemiyoruz ama kötümser 
olmamıza da gerek yoktur.

İnsan Hakları ve Değer Uyumu 
Sorunu

Tüm bu konular, ne zaman kapımıza geleceğini 
hatta hiç gelip gelmeyeceğini bilmediğimiz yarın-
ların bir parçasının içindedir. Fakat insan hakları 
bakış açısından bu senaryolar önemlidir çünkü 
binlerce yıl boyunca inşa ettiğimiz sosyal dünyayı 
yeni tip varlıklarla paylaşmaya alışmamız gereki-
yor. Öteki varlıklar şimdiye kadar hiçbir zaman 
uzunca bir süre yolumuzu kapatmamış, bize en-
gel olmamış ve umutla bekledikleri en fazla evcil 
hayvanlar, çiftlik hayvanları, hayvanat bahçesinde 
sergilenme gibi sembiyotik (ortakyaşar) düzen-
lemeler olmuştur. Bütün bunlar, bireysel bazda 
korunmayı hak eder görünen, öteki türlere bah-
şetmeye pek de istekli olmadığımız, özel olarak 
insan yaşamı ile ilgili düşüncelere dayalı İHEB’e 
neden sahip olduğumuzu açıklar. Felsefi yönden 
ben şahsen bireysel hak ve yetki sahipliği formunu 
elde eden insanlara, dolayısıyla öteki hayvanlara 
ve çevreye hemen hemen her şey yapılabilir de-

10  Scanlon, “What Is Morality?”
11  Ne tür karma toplumların benzer olabileceği ile ilgili 
spekülasyonlar için, bkz. Tegmark, Life 3.0, chapter 5.

olsaydı –kuşkular vardır–  süper-zekâ için en-
dişe edecek, kaygılanacak hiçbir şey olmazdı. 
Muhtemelen, çok daha akıllı makinelerin olduğu 
bir çağda bu tip tartışmaların mütevazı ve sıra-
dan insanlar için koruma sağlayacağı konusunda 
“yeteri kadar” rasyonel olurduk. Fakat çağdaş 
standartlardaki bir sürü felsefeci Kantçı görüşe 
karşı çıkmış ve aleyhinde olmuşsa, o zaman konu 
halledilmiş olmaktan uzaktır. Süper-zekânın ba-
kış açısından bu konuların neye benzeyeceğini 
bilmiyoruz.

Eğer değer tek başına rasyonaliteden türetile-
miyorsa bile, tabii ki bir çeşit ahlak iş başındaki 
süper-zekâya uygun, onun içim elverişli olabilir. 
Bir de ayrıca, kendini korumayı hedefleyen insan-
lara ve paylaşılmış otoritenin olmadığı bir doğal 
durumda belirli özellikleriyle karakterize edilen 
insanlara ne olacağını öngörmeye çalışan Hobbes-
destekçisi yaklaşım vardır.

Hobbes, bu bireylerin sadece salim kafayla 
düşünerek paylaşılmış değerler doğrultusunda 
hareket etmeyecek olsalar bile -ki Kantçı bir gö-
rüntüde ederlerdi, paylaşılmış bir otorite olma-
dan hayatın iğrençliğini, berbatlığını çarçabuk 
yaşayacaklardı diye iddia eder. Rezil ve aşağılık 
olmaktan uzak bir şekilde, bireyler olarak birbir-
lerine karşı yer almaya ve çatışmaya kendilerini 
peşinen, beklenti içinde mecbur hissedeceklerdi. 
Zaten, kendilerini yardıma istekli ve hazır görseler 
ve karşı taraf hakkında olumlu düşünseler, onları 
haklı kabul etseler bile, karşı tarafın aynı şekilde 
düşüneceğinden emin olamayacaklar ve böylelikle 
ne kadarın tehlikede olduğuna bakarak ilk çatışan 
olmanın zorunluluğunu hissedeceklerdi. Tek bir 
süper-zekâ olmadıkça ya da tüm süper-zekâlar bir 
şekilde birbirine bağlanmadıkça, belki de böyle bir 
akıl yürütme bu makineler için de geçerli olacak 
ve onlar da bir çeşit paylaşılmış otoriteye tâbi ola-
caklardı. Sonra da Hobbes’un doğal durum tanımı 
süper-zekâların birbirlerine karşı orijinal durum-
larını betimleyecekti. Böyle bir paylaşılmış oto-
ritenin insanlar için yarar sağlayıp sağlamayacağı 
belli değildir. 9

Değerlere yerinde tepkilerle ilgili T.M. 

9  Hobbes hakkındaki görüş için bkz. 2016 yılındaki Peter 
Railton konuşması:
https://www.youtube.com/watch?v=SsPFgXeaeLI

meden, özel olarak himaye sağlamanın gerekçeli 
ve haklı olduğunu düşünüyorum. Ama zeki ma-
kineler için her şey baştan aşağı çok farklı olur-
du. Hayvanları kontrolümüz altında tutarız çünkü 
ikinci derecede rol oynayacakları bir çevre yaratı-
rız. Ancak bunu Yapay Zekâ için yapamayabiliriz. 
İnsan haklarını ihlal edecek kadar akıllı ve güçlü 
olsalar bile, o insan haklarına saygı duyacak bir şe-
kilde dizayn edilmek zorunda kalacaklardır. Aynı 
zamanda kendilerinin de uygun bir koruma ile 
donatılmaları gerekecektir. Er ya da geç, İHEB’in 
bunlardan bazılarına uygulanmak zorunda kalması 
olanaksız değildir. 12

Bu gelişmelerin iyi bir başlangıç yapmalarını 
sağlama almak için acelemiz var. Geçerli olan zor-
luk “değer sorunu”dur, saf zekânın ahlakının ne 
olduğunun git gide önem kazanmasından çok önce 
ortaya çıkan bir zorluk… Yapay zekâ sistemleri 
ne kadar kusursuz üretilmiş olursa olsun, onların 
değerlerinin, bir süper-zekânın bizimkilerden çok 
farklı değer bağlılıklarının olabileceği olgusundan 
kaynaklanan karmaşıklığı mümkün olduğunca ih-
timal dışı kılmak için, bizimkilerle uyumlu hale 
getirildiğine emin olmamız gerekir. İnsan hakları-
nı iş kararlarına entegre etmek üzere oluşturan BM 
İş ve İnsan Hakları Kılavuz İlkeleri’nce de işaret 
edilen değer sorununu şimdi ele almalıyız. Bu il-
keler Yapay Zekâ için geçerlidir ve YZ’ye uygu-
lanır. Yani şu sorular yöneltilebilir: “En sert olası 
etkileri nelerdir?”, “En hassas gruplar kimlerdir?” 
ve “Çareye, çözüme erişimi nasıl sağlayabiliriz?” 13

YZ topluluğunda değer uyumu sorunu, Isaac 
Asimov’un, 2058’de basılmış (metinde aynen 
böyle) bir el kitabındanmış gibi oradan alıntılanan 
ünlü Üç Robot Yasası’nı formüle ettiği, 1942 ta-
rihli “Döngü” (ya da Kovalama) (Runaround) adlı 
kısa öyküsünden beri bilinmektedir: 1. Robotlar 

12  Margaret Boden, makinelerin asla ahlaki ve dolayısıyla 
sorumlu ajanlar olamayacağını savunuyor; ayrıca, 
robot/makine hayat arkadaşları veya hastabakıcılarla 
desteklenmenin insan onuruna karşı olduğunu düşünüyor. 
Bkz. https://www.youtube.com/watch?v=KVp33Dwe7qA 
(Teknolojinin insan etkileşimi üzerindeki etkisi için, ayrıca 
bkz. Turkle, Alone Together.). Diğerleri, bazı YZ türlerinin 
ahlaki haklara sahip olduğunu ya da birtakım ahlaki 
değerlendirmeleri hak ettiğini iddia eder; konuyla ilgili 
Matthew Liao ve Eric Schwitzgebel’in görüşleri için, bkz. 
https://www.youtube.com/watch?v=X-uFetzOrsg 
13  Ruggie, Just Business.
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insanlara zarar veremez ya da eylemsiz kalarak 
zarar gelmesine göz yumamaz. 2. Robotlar, Birinci 
Yasa ile çelişmediği sürece insanlar tarafından ve-
rilen emirlere itaat etmek zorundadır. 3. Robotlar, 
Birinci ya da İkinci Yasa ile çelişmediği sürece 
kendi varlıklarını korumak zorundadır.

Bununla birlikte, bu yasalar uzun süredir çok be-
lirsiz olarak kabul edilmektedir. Şimdiye dek BM 
İş ve İnsan Hakları İlkeleri’yle ya da İnsan hakları 
hareketinin herhangi bir bölümüyle hiçbir bağlantı 
olmadan, yenileriyle değiştirmek için muhtelif ça-
balar olmuştur. Diğer çabalar arasında, MIT çev-
resinde kurulmuş, Cambridge, Massachusetts’teki 
Gelecek Yaşam Enstitüsü’nden (Future of Life 
Institute) fizikçi Max Tegmart ve Skype kurucu 
ortağı Jaan Tallinn’in 2017 yılında California’daki 
Asilomar Konferans Merkezi’nde Yararlı YZ üze-
rine düzenlediği ve YZ’nin sonraki gelişmelerine 
yol gösteren ilkelerin ele alındığı konferans vardır. 
Sonuçta, belirlenen 23 Asilomar İlkesi’nden 13’ü 
Ahlak ve Değerler başlığı altında listelenmiştir. 
Öteki konuların arasında, YZ nerede zarara neden 
olmuşsa niye öyle olduğunun araştırılabilir olması 
ve nerede bir YZ sistemi adli bir karara karışmış-
sa, akıl yürütmesinin insan denetçiler tarafından 
doğrulanabilir ve kanıtlanabilir olması bağlamın-
da, bu ilkelerin ısrarcı olması vardır. Özdevimsel 
öğrenme uygulayan YZ o kadar hızlı düşünebilir, 
sonuca varabilir ve böyle bir veri dizisine erişebi-
lir ki, analizleri şaşarsa saptamayı imkânsız kıla-
rak kararları gittikçe artan oranda mantıksız, an-
laşılmaz olur gibi kaygılara bu tür ilkeler karşılık 
verir. İlkeler “yüksek otonom düzeye sahip yapay 
zekâ sistemleri, amaçları ve davranışları, işlevleri 
süresince insani değerlerle uyumlu olacak şekil-
de güvence altına alınarak tasarlanmalıdır” (10. 
ilke) düşüncesini zorlayarak değer uyumu konu-
sunda da diretirler. Düşünceler 11. ilkede (İnsan 
Değerleri) açık bir şekilde görülür: “İnsan onuru, 
haklar, özgürlükler, kültürel farklılıklar” insan de-
ğerlerine dâhildir. 14

İnsan haklarında ısrar etmek, belirli birtakım 
felsefi tartışmaların çözülmüş olmasını ön gerek-
tirir: Haklar şeklinde evrensel değerler vardır ve 

14  https://futureoflife.org/ai-principles/ Değer uyumu 
hakkında ayrıca bkz. https://futureoflife.org/2017/02/03/
align-artificial-intelligence-with-human-values/

latılmış olup proje lideri Sherif Elsayed-Ali’dir. 
Bu aşamada Af Örgütü, insan hakları araştırma-so-
ruşturmalarında yapay zekâ ile öğrenmenin yarar-
ları konusunda kılavuzluk etmekte, aynı zaman-
da özellikle polis faaliyetleri, ceza yargılaması, 
temel ekonomik ve sosyal hizmetlere erişim gibi 
konularla ilgili olarak bu öğrenimin kapsamı dâ-
hilindeki ayrımcılık potansiyeline odaklanmakta-
dır. Af Örgütü, daha genel olarak, çalışma hakkı 
ve geçimi de içeren otomasyon/ makineleşmenin 
toplum üzerindeki etkisi konusunda da kaygı duy-
maktadır. İnsan hakları hareketi ile bu gelişmenin 
arkasındaki mühendisler arasında, ideal olarak iki 
tarafa da yarayan, daha çok bağlantı olmalıdır. 

Yapay Aptallık ve Şirketlerin Gücü
Düzgün ve doğru bir şekilde geliştirilmeleri 

gereği olsa bile, geleceğin akıllı makinelerinden 
daha acil sorunlar vardır. İHEB’deki insan hakla-
rından her biri bir şekilde, teknolojiden etkilenir. 
Eğer sağlık hizmetlerinden tutun da sigortacılığa, 
şartlı tahliye kararlarına kadar uzanan alanlar-
da kullanılan algoritmalar, makine öğrenimleri 
ırkçılıktan ve cinsiyetçilikten yararlanarak bilgi 
çektiği için, ırkçı ve cinsiyetçi iseler, ayrımcılık 
karşıtlığı ve mücadelesi tehdit ediliyor demektir. 
Konuşma ve ifade özgürlüğü ve bireylerin seçme 
kararını vereceği herhangi bir özgürlük, hiç olma-
mış ya da farklı kişilerce gerçekleştirilmiş terör 
eylemleri dâhil hemen hemen herkesin her şeyi 
yaparak rol aldığı düzmece video üretimini de içe-
rerek bizi girdaba çeken uydurma haberler seliyle 
dinamitlenmektedir.

Siyasi katılım, internet ve sosyal medyaya daha 
çok dayalı oldukça, onlar da, çevrimiçi tartışmala-
ra katılan, her zamankinden daha karmaşık ve çok-
bilmiş internet robotlarını kullanma ihtimalinden, 
karışıklık çıkarmak için oy sayımında ya da kamu 
yönetiminde ya da kamu hizmet kuruluşlarında 
kullanılan araçlarda (hacking) hekleme / bilgisa-
yar korsanlığına kadar, teknolojik gelişmeler tara-
fından daha çok tehdit edilirler. Nerede YZ varsa 
orada YA vardır, yapay aptallık. YA, hepimizin 
çok fazla alışık olduğu zırvalardan/saçmalıklardan 
çok daha kötü olabilir: Rakiplerin gösterdiği çaba-
lar YZ sayesinde elde edilen kazanımları sadece 

biz hangi haklar olduğunu kabaca biliriz. Asilomar 
İlkeleri’nin açıklık getirdiği gibi, YZ topluluğu 
içinde insan haklarının güvenilir yollarla tesis edil-
miş olduğuna inananlar vardır. Fakat diğerleri bu 
ilkeleri ahlaki emperyalizm olarak algıladıkların-
dan onlardan kaçınmayı tercih ederler. Onlar değer 
uyumu sorununun farklı bir şekilde, örneğin kitle 
kaynak kullanımı yoluyla dünyanın her tarafından 
bilgi girişi çekmeyi YZ’ye öğreterek çözülme-
si gerektiğini düşünürler. Öyleyse bu, bir felsefe 
sorununun yeni bir geçerlilik kazandığı başka bir 
durumdur: Felsefi olarak tercih ettiğimiz meta-etik 
anlayışımız, insan hakları ilkelerini YZ tasarımına 
katmakta rahat olup olmadığımızla ilgili yargıla-
maya başlamalıdır. 15

İnsan haklarının, dünya genelinde çok sayıda 
insan hakları yerelleşme biçiminin gerçekleşmiş 
olması gibi bir avantajı da vardır. Bu haklar için 
küresel destek oldukça büyüktür. Ve yinelersek, 
BM iş ve İnsan Hakları Kılavuz İlkeleri elimizde-
dir. Fakat Çin’in önde gelen YZ üreticilerinden biri 
olacağına ve değer uyumu sorununu insan hakları 
isteklisi bir ruhla çözmeye pek de yatkın olma-
yacağına emin olabiliriz. Ama bu, sorunun insan 
hakları çözümü paralelinde gelişmesi çabaları-
nın başka bir yerde suya düşmesini gerektirmez. 
Belki, zamanı geldiğinde, insanlarla en iyi nasıl 
uyum sağlanır sorusuyla ilgili olarak YZ sistem-
leri fikir alışverişinde bulunabilir. Eğer insanlar, 
değer uyumu sorununa aynı çözümü geliştirerek, 
birleşmiş bir şekilde YZ tasarımını ele alırlarsa, 
bu yardımcı olabilir. Lakin insan hakları ile ilgili 
küçük düşürücü, aleyhte konuşan kimseler olmaya 
devam ettiğine göre, az ümit var demektir. 

Gelecek, insan hakları topluluğu olmadan 
gelmesin diye, her olayda olması gereken, insan 
hakları toplulukları ile YZ toplulukları arasında 
daha çok etkileşimin bulunmasıdır (YZ toplulu-
ğu olmadan böyle bir şeyin meydana gelme riski 
yoktur). Bu yöndeki önemli bir adım, Uluslararası 
Af Örgütü’nün insan hakları davalarını takipte YZ 
araçlarından geniş çaplı faydalanma kararıdır. Bu 
girişim Genel Sekreter Salil Shetty tarafından baş-

15  Makinelerin gerçekte nasıl değer elde edebileceği 
hakkında bkz. Bostrom, Superintelligence, bölüm 12-13; 
Wallach and Allen, Moral Machines. 

baltalamakla kalmaz, onları karşıtlarına da çevirir. 
Seçimlerdeki Rus manipülasyonu bir uyarı alarmı-
dır; muhtemelen çok daha kötüsü gelecektir. Eğer 
YZ yeterli şeffaflıkta ve insanların seçim denetim 
olanakları olmadan kullanılırsa yargısal haklar 
tehdit altında olabilir. Bir YZ sistemi Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’ndeki yüzlerce davanın so-
nuçları hakkında öngörülerde bulunmuş, mahkeme 
kararlarını %79 doğruluk payı ile tahmin etmiştir; 
bu doğruluk payı yükseldikçe YZ’yi karar vermek 
için kullanmak cazip hale gelecektir. YZ’nin mah-
keme işlerine kullanımı fakirlere yasal danışma 
ve tavsiye için erişim oluşturulmasına yardımcı 
olabilir (Af Örgütü’nün, özellikle Hindistan’da, 
peşinde olduğu projelerden biri); yalnız algorit-
malar anlaşılmaz ve esrarengiz tavsiyeler verirse, 
Kafkaesk bir durum da ortaya çıkabilir. 16

Güvensizlik ve gizlilik / özel yaşam ile ilgili 
her türlü hak, sadece dronlar ve robot askerler ta-
rafından değil, insanların etkinliklerinin ve orada 
bulunmalarının elektronik olarak kaydedildiği bir 
dünyada bireylerin giderek artan okunabilirliği 
ve izlenebilirliği üzerinden de baltalanmaktadır. 
İnsanlar hakkında eldeki ve elde edilebilir verile-
rin miktarı, özellikle biyometrik (kişiye özgü fizik-
sel veya davranışsal karakterin ölçümü) sensörler 
insan sağlığını izleyebildiğinde, büyük ihtimalle 
sınırsız bir şekilde artacaktır (Bizi duşta muaye-
ne edebilir ve verileri iletebilirler, bu bizim kendi 
iyiliğimize olabilir, çünkü hastalık problem haline 
gelmeden çok önce teşhis edilebilir). Bu verilerin 
düpedüz mevcudiyetinden ve pekâlâ özel mülki-
yete, ama başkalarına da, ait olabileceğinden kay-
naklanarak vatandaşlık ve siyasi haklara yöneltilen 
çağrılar, itirazlar, sataşmalar olacaktır. YZ sektörü-
nün önde gelen şirketleri petrol şirketlerinin daha 
önce ve şimdi olduklarından çok daha güçlüdür ve 
galiba bu yükselişlerinin henüz başlangıcıdır.

Geçmişte, karmaşık toplumlarda statü, önce 
toprak sahipliği, Sanayi Devrimi’nden sonra da 
fabrika sahipliği tarafından belirlenirdi. Daha son-
ra gelen yüksek derecede eşitlikçi yapılar çok kim-
se için pek başarılı olmadı. Eşit olmayan şekilde 
verilere sahip olmak da toplumdaki birçok kişi için 
zararlı sonuçlar doğuracaktır. Apple, Alphabet, 

16  http://www.bbc.com/news/technology-37727387 
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Facebook, Tesla gibi şirketlerin gücü kamu yara-
rı ile ilişkilendirilmezse, kendimizi en sonunda, 
Margaret Atwood’un Antilop ve Flurya (Oryx 
and Crake), David Foster Wallace’ın Sonsuz Şaka 
(Infinite Jest) kitaplarında tasvir edildiği gibi, şir-
ketlerin boyunduruğu altına girmiş bir dünyada 
bulabiliriz. Cambridge – Analytica skandalı bura-
da bir uyarı alarmıdır ve Mark Zuckerberg’in 10 
Nisan 2018’de ABD senatörlerine verdiği ifade, 
iş modelleri pazarlama verilerine dayanan internet 
şirketlerinin çalışmaları hakkında kıdemli kanun 
yapıcı meclis üyelerinin şaşırtıcı boyutlara varan 
cehaletini ortaya çıkarmıştır. Böylesi bir cehalet, 
şirketlerin güce doğru yolunu açar. Ya da ilgili bir 
noktayı şöyle irdeleyelim: Hükümetlerin, siber gü-
venlik konusunda yardım için özel sektöre ihtiyacı 
var. Bu işle ilgili uzmanlar akıllı, iyi kazanıyor ama 
çoğu, hükümetle asla çalışmak istemiyor. Sadece, 
hükümetin bu konuda aşırı zorlandığını farz ede-
rek onlarla işbirliği yapmanın mümkün olacağını 
umabiliriz. Eğer bu çabalar başarısız olursa, yal-
nızca şirketler en yüksek düzeyde siber güvenlik 
sağlayacaklardır. 

Büyük Kopukluk: Teknoloji ve 
Eşitsizlik

Bu beni son konu başlığıma; “YZ ve Eşitsizlik”e 
ve o konuyla insan hakları arasındaki bağlantıya 
getiriyor. Öncelikle, Thomas Piketty’nin, barış 
zamanı kendi haline bırakılmış kapitalizmin gide-
rek artan ekonomik eşitsizlik meydana getirdiğini 
öne süren uyarısına kulak vermeli ve önemseme-
liyiz. Ekonomiye sahip olanlar, orada sadece ça-
lışanlardan daha fazla yarar sağlarlar. Zamanla, 
yaşam fırsatları doğum sırasındaki sosyal statüye 
her zamankinden daha çok dayalı olacaktır. 17 Biz 
aynı zamanda, gerek teknoloji üretenlerin, gerek-
se etkisini büyük göstermek için teknolojiyi nasıl 
kullanacağını bilenlerin daha yüksek ücretleri hak 
edebildiğini giderek daha çok görmekteyiz. YZ, 
bir taraftan ötekine, tüm kesimlerde liderlerin et-
kilerini büyük göstermelerini git gide kolaylaştı-
rarak, bu eğilimleri sadece pekiştirmiş olacaktır. 
Bu, sırayla YZ üreticilerini devamlı olarak yüksek 
fiyatlı teknoloji sağlayıcıları haline getirir. Çok 

17  Piketty, Capital in the Twenty-First Century.

çünkü toprak mülkiyetinin amacı kira ödetmekti. 
Zenginliğin fabrika sahipliği ile belirlendiği za-
manlarda ise fabrika sahiplerinin geri kalanlara 
makineleri çalıştırmaları ve mal satın almaları için 
ihtiyacı vardı. Fakat teknolojik uçurumun kaybe-
denler tarafında olanlara artık hiç ihtiyaç olma-
yabilir. F. Scott Fitzgerald 1926 tarihli “Zengin 
Çocuk” adlı kısa hikâyesinde çok bilinen şu satır-
ları yazdı: “Size çok zenginleri anlatayım. Onlar 
sizden ve benden farklıdır.” YZ bu sözü çarpıcı bir 
şekilde doğrulayabilir. 

Eninde sonunda, Güney Afrika Apartheid / Irk 
Ayrımı’ndaki gibi, Bantustanlar (Bantu kökenli 
zenci Afrikalıların yaşadığı kabile bölgeleri) göre-
bilir ya da belki daha büyük ihtimalle, ötekilerin 
dışlandığı harika sosyal hizmetler sunan şirketlere 
ait ayrı işletmelerin ortaya çıkışına şahit olabiliriz. 
Belki, hemen doğrudan isyan etmesinler diye öte-
kilere ucu ucuna, ancak yetebilen bir şeyler verile-
cektir. Katılımcı olarak gerekenden çok daha fazla 
insan varsa, toplumun dokusu her anlamda çözüle-
bilir. Dünya onlara düzgün ve kabul edilebilir ya-
şamlar sunabilecek kadar zengin olsa bile, siyasi 
irade bunu yerine getirmek için orada ayrıcalıklılar 
arasında olmayabilir, eğer ayrıcalıklı yaşamların 
şiddet içeren parçalanmalar, yarılmalar gibi korku-
ları olmadan devam etmelerine olanak veren yol-
lar varsa, evet, olmayabilir. İnsan hakları açısından 
bunları tümü gerçekten kötü haberdir. Bunun gibi 
senaryolar, insan yaşamında algoritmaların sürekli 
artan mevcudiyeti gibi daha acil ve hazır sorunlara 
oranla, gelecekte daha uzaktır, fakat herhalde gele-
cekte bir süper-zekânın gelmesi gibi bu da o kadar 
uzak değildir. Muhtemelen, İHEB’in önümüzdeki 
70 yılı içinde, giderek artan eşitsizliklerden kay-
naklanan zorluklar gelip çatacaktır.

ABD, YZ dâhil küresel teknolojinin dağıtım 
merkezidir, fakat gerçekte, tüm nüfusun YZ’den 
yararlanması için sürdürülen çabalara yardımcı 
olacak ülke çapındaki dayanışma konusunda, di-
yelim ki, Avrupalı uluslardan çok daha az prati-
ğe sahiptir. ABD’deki sosyal hareketlilik dehşet 
verecek derecede düşüktür. Araştırmalar, hukuk, 
muhasebecilik, tıp gibi geleneksel olarak güvenli 
meslekler dâhil tüm işlerin %50’ye varan oranda 
otomasyona şimdi duyarlı olduğunu göstermek-

yakın geçmişte, Walter Scheidel’den öğrendik ki, 
tarih boyunca eşitsizlikte kayda değer azalmalar 
sadece salgın hastalıklar, sosyal çöküntüler, tabii 
afetler ya da savaş gibi felaketlere karşılık olarak 
gerçekleşmiştir. Yoksa değişim için etkin siyasi 
iradeyi toplamak zordur. 18

19. yüzyıl İngiltere’sinde İlk Luddite (teknoloji 
karşıtı işçi grupları) Hareketi taraftarları, işleri için 
kaygılandıklarından dokuma tezgâhlarını kırıp dö-
kerek paramparça ettiler. Ancak, şimdiye kadar 
her teknolojik yenilik dalgası, tahrip ettiğinden 
daha çok iş yaratmasıyla sonuçlanmış, teknolojik 
değişim herkes için iyi olmazken, bir bütün olarak 
toplum ve insanlık için iyi olmuştur. Mümkündür 
ki, geliştiren, gözetip denetleyen ya da yenilik-
çi bir şekilde teknolojiyi kullanan işler gibi yeri 
doldurulamayacak yaratıcı işkolu ve meslekler 
de o kadar çok olacaktır ki er ya da geç, işlerini 
YZ’ye kaptıranları sayıca geçecektir. Fakat bu 
umuda tutunmaya devam etmek safça olur çünkü 
bu, insanları rekabetçi yapmak için eğitim sistemi-
nin kökten değişimini ön gerektirir. Bundan farklı 
olarak, işler paylaşılabilsin diye daha kısa çalışma 
saatleri gibi iş yaratma kombinasyonları düşünü-
lebilir, fakat o zaman da düzgün ve iyi geçim için 
daha yüksek ücretler söz konusu olacaktır. Ama 
öyle ya da böyle, Avrupa ülkeleri için, ABD için 
olandan daha çok umutlu olabiliriz; teknoloji ve 
eğitim arasındaki yarışta bu kadar fazla insanın 
geride kaldığı, evrensel sağlık hizmetlerinin bile 
tartışmalı ve çekişmeli olmaya devam ettiği, ulusal 
düzeyde dayanışmanın böylesine kötü bir şekilde 
kemikleştiği o ABD için… 19 Üretim ve ucuz işgü-
cünde mukayeseli bir üstünlüğe sahip, gelişmekte 
olan ülkelerin bütün bunlarda nasıl yol alacağı ve 
başarılı olacağı kimsenin bilmediği noktalardır.

Bu arka plandan önce, YZ’nin toplumlarla ara-
sına, teknolojik olarak genişleyen, milyonlarca 
kişiyi dışarıda bırakan, piyasa katılımcıları olarak 
onları ihtiyaç dışı kılan ve böylece siyasi toplum-
daki üyeliklerinin anlamını pekâlâ zayıflatabi-
len bir set çekeceği için endişe etmemiz gerekir. 
Zenginliğin toprak mülkiyeti ile belirlendiği za-
manlarda zenginlerin geri kalanlara ihtiyacı vardı, 

18  Scheidel, Great Leveler.
19  Goldin and Katz, the Race between Education and 
Technology.

tedir. 20 Ya da Aşırı Yoksulluk ve İnsan Hakları 
üzerine BM Özel Sözcüsü Philip Alston’un 2017 
yılındaki ABD’ye resmi ziyaretinde söylediği gibi:

Otomasyon ve robotlaşma, daha şimdiden, çok 
sayıda orta-yaşlı işçinin bir zamanlar güvende ol-
duklarına inandıkları işlerinden çıkarılmalarına 
ve işsiz kalmalarına neden olmaktadır. 21. yüzyı-
lın ekonomisinde nüfusun yalnızca çok küçük bir 
yüzdesi kendi kontrolleri dışındaki şanssızlıklar 
sonucu yoksulluğa düşme ihtimalinden muaftır. 21 

Sadece yaygın bir şekilde paylaşılabiliyorsa, 
teknolojik değişimle birlikte ilerlememiz gerekti-
ğini sık sık duyarız. 22 Az önce söz edildiği gibi, 
eşitsizliğe karşı köklü önlemler yalnızca derinle-
mesine sıkıntılı zamanlara, başka türlü yaşamak 
istemeyeceğimiz zamanlara rastlar. Son on yıl-
larda eşitsizlikteki artışlar kadar hırsı, kindarlığı 
ve son derece yüksek normal empati eksikliğinin 
canlı örneği olan bir adamın seçilmesi de, zengin-
liğin, bolluğun ABD’de yayılması için gösterilen 
her türlü çabanın adına, konferanslarda ve siyasi 
olaylarda kulağa ne kadar hoş geldiğine bakmak-
sızın, pek hayra alamet değildir. 

Eşitsizlikteki bu artışlar için, insan hakları üze-
rindeki etkileri nedeniyle de endişe duymalıyız. 
Neyin tehlikede olduğunu abartmak zordur. Marx, 
“Yahudi Sorunu Üzerine” adlı çalışmasında tama-
men haklar açısından düşünülen, tasarlanan özgür-
leşmenin sevimsiz olduğuna işaret ederken, hak-
lıydı. Hak-temelli idealler üzerine inşa edilmiş bir 
toplum çok fazla fırsat kaçırır, haklarını kaybeder. 
Son 70 yıl boyunca, insan hakları hareketi, insan 
haklarının parçası olması gereken daha büyük bir 
konuyu vurgulamayı sıkça ihmal etmiştir: “Yerel 
ve küresel,  dağıtıcı adalet.” YZ, Aydınlanma’nın 
tüm mirasını en sonunda tehlikeye atabilir, çünkü 
bireysellik aslında Büyük Veri ve makine öğreni-

20  https://rightsinfo.org/rise-artificial-intelligence-threat-
human-rights/ 
21  http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/
DisplayNews.aspx?NewsID=22533&LangID=E 
Teknolojik bölünme için bkz. https://www.politico.com/
agenda/story/2018/02/07/technology-interview-mit-david-
autor-000629 Ayrıca bkz. http://harvardpolitics.com/
world/automation/ YZ ve işin geleceği hakkında, ayrıca 
bkz. Brynjolfsson and McAfee, The Second Machine Age; 
Kaplan, Humans Need Not Apply.
22  Örneğin, bu etkinlikte: http://futureofwork.mit.edu/
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mi çağında giderek artan bir kuşatma altındadır. 
Aynısını şu nedenle de yapabilir; burada tehdit 
edilen şey, aynı zamanda, sanayileşme ile başlatı-
lan ve geliştirilen teknolojik olanaklar ve fışkıran 
Aydınlanma ruhu sayesinde imkân kazanan dağıtı-
cı ve sosyal adalet üzerine modern düşüncede yan-
sıtılan ve bir bütün olarak toplumu ilgilendiren bir 
tür sorun olduğuna göre de, yapabilir. Daha moral 

yükseltici bir yerde bitirmek isterdim ve aslında 
“çok geç“ olduğunu da düşünmüyorum. Fakat ola-
sıdır ki giderek artan eşitsizlik, yeteri kadar insan 
bunların bugünün ‘şiddetle acil’ konuları arasına 
dâhil edildiğini görmedikçe, YZ ile kombinasyon 
halinde İHEB’in önündeki 70 yılda başının derdi 
olacaktır. 

Son Notlar:
1. Vagon açmazı ya da vagon ikilemi olarak bilinen paradoks. Detaylı bilgi için bkz. https://

qisep.wordpress.com/2017/06/12/vagon-cikmazina-dair/ 
2. Facebook–Cambridge Analytica veri ihlali, Cambridge Analytica’nın 2014 yılında toplama-

ya başladığı, yaklaşık 50 milyon Facebook kullanıcısının kişisel olarak tanımlanabilir bilgi-
lerinin toplandığı bir veri ihlalidir. Daha fazla bilgi için: https://webrazzi.com/2018/03/22/
cambridge-analytica-hikayesi-facebook-ve-buyuk-veri/   
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İkinci Dünya Savaşı sonunda, bireyler ve si-
vil toplum kuruluşları (STK’lar), Birleşmiş 
Milletler Sistemi kurucularını, birtakım in-

san hakları unsurlarını ortaya koymak ve başlatmak 
konusunda sıkıştırdılar. Bu, her kim olursa olsun ve 
her nerede yaşarsa yaşasın tüm bireylere hak tanı-
yan insan haklarının uluslararası bir belgesini ha-
zırlamak ve geliştirmek anlamına geliyordu. 1946 
yılında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi (İHEB) olarak adlandırılacak olan, 
temel yurttaşlık ve politik, aynı zamanda ekono-
mik, sosyal ve kültürel hakları da içeren bir bel-
ge düzenlemek için İnsan Hakları Komisyonunu 
kurdu. 10 Aralık 1948’de, beklenildiği üzere, 
Birleşmiş Milletler (BM), çekimser 8 ülkeye karşı-
lık 48 üyesinin oybirliğiyle İHEB’i kabul etti.

Kabul edilmelidir ki uluslararası belgelerin ve 
ulusal anayasaların insan haklarından oluşmasın-
dan çok önce, insanoğlu, kültürleri ve gelenekleri 
üzerinden adalete ve desteğe olan ihtiyacını gös-
termiştir. 1 İnsanlar, kendi aileleri, toplulukları, dev-
letleri ya da dinleri içinde iletişim kurarak, yaşam 
hakkı, yasalar önünde eşitlik ve ifade özgürlüğü 
gibi temel hak ve sorumlulukları oluşturdular. 2 
Sonuç olarak, daha yakından bakınca, birisi, İnsan 
Hakları Komisyonu’nun önceki temel hak ve so-
rumlulukları kültürlerden, geleneklerden aldığını 
–ki bunlardan biri de Hristiyanlıktır, ve bunları, 
tüm bireylerin sahiplenmesi için yazıyla uluslara-
rası bir belgeye, İHEB’e döktüğünü ileri sürebilir. 
Komisyon, iki dünya savaşı ve Nazi soykırımı göz 
önüne alındığında insan haklarının varolmak için 
özel bir dini gerekçeye ihtiyaç duymadığını öne 
sürse de 3 ve İHEB Tanrı’ya ya da belirli bir dine 
atıfta bulunmasa da, 4 kişi kesinlikle belgede açıkça 
değil ama üstü kapalı olarak Hristiyan değerlerin 
olduğunu görebilir.
1  Paul Gordon Lauren, The Evolution of Human Rights: Visions 
Seen (Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press, 2011), 
p. 6.
2  A.g.e., s. 43.
3  David Little, “Religion, Human Rights, and Public Reason,” 
from Religion and Human Rights: An Introduction, edited 
by John Witte and M. Christian Green (New York, NY: Oxford 
University Press, 2012), p. 146.
4  A.g.e.

İHEB’de bulunan insan haklarının Hristiyan 
geleneğine belli bir yaklaşımı olduğunu tartışırken, 
bu deneme yazısı, Hristiyan kutsal kitabı, yazı ve 
yazıtlarından alınan değerleri – sadece Nasıra’lı 
İsa’nın yaşamı, öğretileri ve havariler dönemi ile 
ilgili Yeni Ahit değil, aynı zamanda Tanrı’ya ve 
Yahudi halkına 5 atıfla Eski Ahit’e ait olanları da – 
ayrıntılı olarak inceliyor. Ancak, insan hakları geli-
şimine yol açan her Hristiyan değerini ayrıntılı ola-
rak incelemek zaman alan ve çok geniş kapsamlı 
bir iş olacağından, bu deneme yazısı Schweiker’in 
beş uluslararası insan hakları kategorisini kulla-
narak araştırma ve incelemesini yapacaktır: “Kişi 
hakları, hukukun üstünlüğü ile ilişkilendirilmiş 
haklar, siyasal haklar, ekonomik ve sosyal haklar 
ve topluluk hakları.” 6  Bunu yaparken, bu yazı sa-
dece yurttaşlık, siyasal, ekonomik ve sosyal hakları 
değil, grup haklarını da dikkate alacaktır.

Ancak, şunu açıklığa kavuşturmak gerekiyor. 
Birincisi, insan haklarının sınıflandırılması için ev-
rensel bir format bulunmadığından, bu deneme ya-
zısının Schweiker’in sınıflandırmasını kullanması, 
insan haklarının bir hiyerarşiye sahip olduğu veya 
nihayetinde ayrılabilir olacağı anlamına gelmez; 
insan haklarının hiyerarşisi yoktur ve tam etkili-
liklerine ulaşmak için birbirlerine bağımlı olmalı-
dırlar. 7 İkincisi, Uluslararası Haklar Bildirgesi yal-
nızca İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi – İHEB 
(Universal Declaration of Human Rights – UDHR 
– 1948) değil, aynı zamanda Uluslararası Sivil ve 
Siyasi Haklar Sözleşmesi (Universal Covenant 
on Civil and Political Rights – ICCPR – 1966) ve 
Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar 
Sözleşmesi (International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights – ICESCR – 1966)’den 
de oluşmasına karşın, bu yazı sadece İnsan Hakları 
Evrensel Beyannamesi –İHEB’e odaklanmaktadır, 
çünkü İHEB, tüm insanların doğası gereği kazandı-

5  William H. Brackney, Human Rights and the World’s Major 
Religions: Condensed and Updated Edition (Santa Barbara, CA: 
ABC-CLIO, 2013), p. 73.
6  William Schweiker, The Blackwell Companion to Religious 
Ethics (Malden, MA: Blackwell Publishing, 2005), p. 507.
7  Jack Donnelly, Universal Human Rights in Theory & 
Practice (Ithaca, NY: Cornell University, 2003), p. 23.
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ğı hakların ilk küresel ifadesini temsil etmektedir– 
sonraki her sözleşmenin temeli budur. Son olarak, 
bu deneme yazısı Hristiyan Kutsal Metinleri insan 
haklarıyla çelişen bazı belirli değerlerden oluştuğu-
nu kabul eder – kadın hakları ve eşcinseller gibi. 
Yine de, Latince ‘religare’den gelen din sözcüğü 
“bir zamanlar bağlı iken sonradan kırılan ve parça-
lara ayrılanı tekrar kaynaştırmak” 8 anlamına geldi-
ği için, Hristiyan değerleri kutsal hikâyeler üzerin-
den, kişinin nasıl “anlamlı bir dünya”ya 9, insanın 
acı çekmediği, insana layık olan haysiyet ve değer 
üzerine kurulu bir dünyaya bağlı olabileceği bir in-
san hakları vizyonu getirmektedir.

Bu yazı, ilk olarak kişi hakları – her şeyden önce 
yaşam – ile başlamaktadır. İkinci olarak hukukun 
üstünlüğü ile ilişkilendirilmiş haklar, özellikle de 
devletin rolü ve yasal işlemler araştırılmakta, üçün-
cü sırada ifade özgürlüğü gibi siyasal haklar ince-
lenmektedir. Dördüncü olarak sosyal refah, çalışma 
hakkı, aile gibi ekonomik ve sosyal haklar, beşinci 
olarak da grup, çevre ve çocukları içeren bazı top-
luluk hakları yer almaktadır. Son olarak, yazı nihai 
mütalaa ve son sözleri bulundurmaktadır.

Kişi Hakları: Bir Hediye Olarak 
Yaşam

Herhangi bir insan hakkına ilişkin Hristiyan 
anlayışı, Tanrı’nın yaratması ile başlar. 10 Tanrı, 
“Olsun…” 11 diyerek gün ve gece, su ve toprak, bit-
kiler ve hayvanlar gibi daha önce yarattıklarından 
farklı olarak, erkeği ve kadını yaratırken gökyüzü-
nü ona katılması için davet eder ve “insanı kendi 
suretimizde, kendimize benzer yaratalım” 12 der, ki 
bu da özel bir şeyin varolmaya başladığına işaret 
eder. Aslında Tanrı insanı yaratmasına “iyi” demek 
yerine, geri kalanında olduğu gibi, bunu “çok iyi” 13 

8  Michael Perry, The Idea of Human Rights (New York, NY: 
Oxford University Press, 1998), p. 14.
9  A.g.e., p. 16.
10  Desmond M. Tutu, “The First Word: To Be Human is to 
Be Free,” in Christianity and Human Rights: An Introduction, 
edited by John Witte, Jr. and Frank S. Alexander (New York, NY: 
Cambridge University Press, 2010), p. 1.
11  Tekvin 1:3, 6, 9, 14, Kutsal İncil: Apokrifal (Kutsal kitaba 
girmemiş, doğruluğundan şüphe duyulan yazılar) Gözden 
Geçirilmiş Yeni Standart Versiyon (Peabody, MA: Hendrickson 
Publishers Inc., 2008).
12  Tekvin 1:26
13  Tekvin 1:31

olarak adlandırmaktadır.
Hristiyanlar bu hikâyeden iki anlam çıkarır. 

Birincisi ve en önemlisi, insan yaşamı Tanrı’nın 
zarif bir armağanıdır ve dolayısıyla kutsaldır 14 - bu 
İHEB’in yaşam hakkı ile ilgili 3. maddesini şekil-
lendirmiştir. 15 Bu nedenle, Tanrı’nın suretiyle yara-
tılan insanın, dünya üzerinde özenle ve şefkatle ha-
reket eden “Tanrı’nın temsilcisi” olduğu anlatılmak 
istenmektedir. 16 Tanrı’nın gözünde doğuştan haysi-
yetiyle varolan insan (İHEB önsözündeki sözler) 17, 
sadece ötekine saygı duymakla kalmamalı, aynı za-
manda insan yaşamının kutsallığına da saygı duy-
malıdır; 18 aksi halde bir insana eksik olarak davra-
nan “Tanrı’nın suratına tükürüyor” 19 gibidir. Buna 
göre, kişi, Hristiyan değerleri üzerinden yaşamın 
Tanrı’nın korunmaya değer bir armağanı olduğunu, 
“öldürmeyeceksin” 20 emri kadar modern hukukun 
belirlediği ve çocuk, yetişkin ve yaşlıların hak ve 
yaşamlarını koruduğunu da ileri sürebilir.

İkincisi, Hristiyanlar, insanların doğal düzenin 
parçası oldukları için değil, Tanrı tarafından ya-
ratıldıkları için haklara sahip olduklarını savunur. 
 21 Dolayısıyla, Hristiyanlar insan haklarının doğal 
yasalar temelinde gerekçelendirilemeyeceğini, 
daha çok Tanrı’ya dayandırılması gerektiğini iddia 
ederler. 22 Bununla birlikte, Hristiyanlar, Tanrı’nın 
yaratılmış düzenine ek olarak, kişinin kendisinin 
ve diğerlerinin haysiyetini ve itibarını, tüm kom-
şuları sevmeyi öğreten 23 İsa Mesih üzerinden Tanrı 
ile buluşma sayesinde tam olarak keşfettiğini de 
savunurlar. Başka bir ifadeyle, Eski Ahit yaşamın 

14  Desmond M. Tutu, “The First Word: To Be Human is to Be 
Free,” supra note 10, p. 2.
15  United Nations, “The Universal Declaration of Human 
Rights,” 1948, http://www.un.org/en/documents/udhr/ 
(accessed March 20, 2014).
16  Desmond M. Tutu, “The First Word: To Be Human is to Be 
Free,” supra note 10, p. 3.
17  United Nations, “The Universal Declaration of Human 
Rights,” supra note 15.
18  Tekvin 9:6, Kutsal İncil – yuk. bkz. 11
19  Desmond M. Tutu, “The First Word: To Be Human is to Be 
Free,” supra note 10, p. 3.
20  Matta 5:21, Kutsal İncil – yuk. bkz. 11.
21  Robert Traer, “Christian Support for Human Rights,” in Faith 
in Human Rights: Support in Religious Tradition for a Global 
Struggle (Washington, DC: Georgetown Univ. Press, 1991), 
www.http://religionhumanrights.com/Religion/Christian/
christian.fhr.htm (accessed March 18, 2014).
22  A.g.e.
23  Jean Giblet, “Human Rights and the Dignity of 
Man,” Convergence, No. 2 (1979): 2.

değerini savunur ve onaylarken Yeni Ahit İsa’nın 
yaşamı ve öğretileri üzerinden buna daha başka 
gerçeklikler katar.

Örneğin, dünyaya gelerek “(herkes)’in haya-
tı olabilir ve bunu doyasıya yaşayabilir.” 24 İsa, 
Büyük Emir’inde, kişilerin doğuştan olan değerini, 
kişinin komşusuna da geçirir: “Komşunu sevecek-
sin ve düşmanından nefret edeceksin.” 25 Elbette, 
Tanrı’yı sevmek ve kişinin komşusunu sevmesi 
için Büyük Emir uygulanabilirlikte sınır tanımaz 
– Hristiyanlar, ötekinin sevgiye karşılık vermesi-
ne bakmaksızın herkesi sevmelidir. 26 Aynı şekilde, 
İsa “Altın Kural”ı da öğretir: “Her şeyde başkala-
rına sana davranılmasını istediğin gibi davran.” 27 
Kısacası, yaşam hakkı ile ilgili olarak, Tanrı’nın 
yaratımı ve İsa’nın öğretilerini temel alan İHEB’in 
5. maddesinde 28 de bulunduğu gibi, Hristiyanlar 
herkesin işkenceye ve insanlık dışı muameleye kar-
şı çıkması gerektiğine inanırlar.

Hukukun Üstünlüğü Önünde 
İlişkilendirilmiş Haklar

Din ve Devlet
İnsan haysiyeti ve insan hakları Tanrı’nın yara-

tısının parçaları olduğuna göre, Hristiyanlar devle-
tin insan haklarını formüle ettiği ve koruduğu, on-
ları yaratmadığı olgusuna bağlı kalır. 29 Lakin, Tanrı 
yetkili makam ve mercileri 30 tayin ettiği için, dev-
lete karşı çıkan her kim ise Tanrı’nın yasasına da 
karşı çıkmış olur ve bu nedenle hakkıyla ve zorunlu 
olarak yasal işlemlere tâbidir. Devlet, Tanrı’nın da 
öyle yapacağı gibi, kötü hareketleri cezalandırma 
görevine sahip olduğundan, Hristiyanlar eğer kötü-
den kaçınmak istiyorlarsa – Tanrı’nın yasasının hü-
küm vermesine, mahkûm etmesine göre tanımlan-
mıştır – iyi hareket etmek zorundadırlar – Tanrı’nın 

24  YUhanna 10:10, Kutsal İncil – yuk. bkz. 11
25  Matta 7:20
26  William H. Brackney, Human Rights and the World’s Major 
Religions, supra note 5, p. 76.
27  A.g.e.
28  United Nations, “The Universal Declaration of Human 
Rights,” supra note 15.
29  Thomas P. Schirrmacher, “Human Rights and Christian 
Faith,” Global Journal of Classical Theology 03:2 (Nov. 2002), 
http://www.phc.edu/gj_schirrmacherv3n2.php (accessed 
March 18, 2014
30  Romalılar 13:1, Kutsal İncil – yuk. bkz. 11.

takdirine göre tanımlanmıştır. 31

Hristiyanlar bu sözlerden iki düşünce çıkarırlar:
1) Hükümet ancak devletin sürdürme ve koru-

ma 32 sorumluluğunu üstlendiği kamu düzenine za-
rar veren kişilerin eylemlerini yargılayabilir ve

2) Devlet kendine ya da vatandaşlarına bir dini 
zorla kabul ettiremez, dayatamaz. 33 İsa, öğretile-
rinde bu ayrımı teyit ederek ve” Sezar’ın hakkını 
Sezar’a Tanrı’nın hakkını Tanrı’ya verin” 34 diyerek 
hiçbir hükümdarın ya da yönetenin Tanrı’ya ait ola-
nı sınırlama veya belirleme yetkisinin olmadığını 
kastetmiştir. Üstelik, kilise ve devletin bu ayrımı, 
ikisinin birbirine karşı mesafe koyması anlamına 
kesinlikle gelmez; bilakis, sadece ikisi de birbirine 
ihtiyaç duymakla kalmaz, çoğu zaman görevleri de 
örtüşür. 35

Başka bir deyişle, İHEB’in 21. maddesiyle il-
gili olarak 36, “iyi bir hükümet” 37, ancak devlet ile 
yurttaşları arasında bir bağ, bir ilişki varolduğunda 
oluşur. Bir taraftan, yurttaşların devlete bağlılığı-
nı ve sadakatini gösterme yükümlülüğü vardır. 38 
Diğer taraftan da devlet, karşılık olarak, haksızlık 
edeni ve suç işleyeni cezalandırmak ve sadık yurt-
taşları övmek, methetmek 39 için ideal temsilciler 
atamanın yanı sıra yurttaşlarının tercihlerini ve vic-
danlarını manipüle etmek için politik yapılarını ve 
güçlerini kullanmaktan kaçınmaya çalışır. 40 İlginç 
bir şekilde o zaman, 21. madde kadar bu Hristiyan 
değer de demokrasi fikrini tam anlamıyla destekler 
görünür.

31  Romalılar 13:3
32  Thomas P. Schirrmacher, “Human Rights and Christian 
Faith,” supra note 29.
33  A.g.e.
34  Markos – 12:17, Kutsal İncil – yuk. bkz. 11.
35  Thomas P. Schirrmacher, “Human Rights and Christian 
Faith,” supra note 29.
36  United Nations, “The Universal Declaration of Human 
Rights,” supra note 15.
37  Donald Gunthrie, “The New Testament Approach to Social 
Responsibility,” Vox Evangelica 8 (1973): 56.
38  1 Timoteos 2:2, Kutsal İncil – yuk. bkz. 11.
39  1 Petrus 2:13
40  Representation of the Russian Orthodox 
Church to the European Institutions, “The Russian 
Orthodox Church’s Basic Teaching on Human Dignity, 
Freedom, and Rights,” http://orthodoxru.eu/index.
php?content=article&category=documents&id=2008-06-26_
human_rights&lang=en (accessed March 23, 2014).
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Yargısal İşlemler

Hristiyan sosyal adalet inancı, Tanrı’nın manevi 
karakterinin onun için adil olanın toplum için de iyi 
olduğunu sağlayabileceği görüşünü savunan Eski 
Ahit’ten yansımaktadır. 41 Hristiyanlar, adil bir yar-
gıç için Tanrı’nın en iyi model olduğuna inanırlar 
– O “tarafgir değildir ve rüşvet almaz” 42 ve her za-
man masumun yanında olur. 43 Zaten, Hristiyanlar, 
devlet mahkemelerinin değil, Tanrı’nın, günün so-
nunda huzuruna çıkan kişiyi yargılayacağına ina-
nır. 44 Aslında, İsa’nın kendisi, tek bir bölümünün 
bile başarısızlığa uğramaması gerektiğini ilan ede-
rek, Tanrı’nın Yasası’nın kutsallığını yüceltir. 45 Bu 
nedenle, Hristiyanlar adil ve insancıl adli işlemler 
için aşağıdaki hususları gerekli sayarlar.

Birincisi, İHEB’in de 7. maddede 46 not ettiği 
gibi, insanlar yasa önünde eşittir. 47 İkincisi, dava 
ve kovuşturma için kanıtlanmak ve tanıklık etmek 
üzere en az iki tanık gerekir. 48 Üçüncüsü, Tanrı ta-
rafsız olduğu için, yargıç tüm delilleri dikkatlice 
incelemiş olarak tam bir tarafsızlıkla, önyargısız ve 
rüşvet almadan 49 hüküm vermelidir 50, ki bunların 
tümü benzer şekilde İHEB’in 10. Ve 11. maddele-
rinde görülebilir. 51 Son olarak hem yurttaşlar hem 
yerleşik yabancılar aynı ceza infaz sistemine tâbi 
olmalıdır. 52 Esas itibariyle, bu yargısal talimatlar, 
bir kez daha, Tanrı’nın tüm insanların birbirlerine 
kendininkine benzer şekilde davranmalarını istedi-
ğini göstermektedir. 53

41  Donald Gunthrie, “The New Testament Approach to Social 
Responsibility,” supra note 37, p. 55.
42  Tesniye / Yasa Kitabı 10:17, Kutsal İncil – yuk. bkz. 11.
43  Ağıtlar / Mersiyeler 3:36
44  Esinlemeler (Vahiy) 20:12
45  Matta 5:17-18
46  United Nations, “The Universal Declaration of Human 
Rights,” supra note 15.
47  Matta 5:45
48  Matta 18:16, Kutsal İncil – yuk. bkz. 11
49  1 Timoteos 5:21
50  Özdeyişler 17:23
51  United Nations, “The Universal Declaration of Human 
Rights,” supra note 15.
52  Elçilerin İşleri 10:34, Mısır’dan Çıkış 12:49, - Kutsal İncil – 
yuk. bkz. 11.
53  Pope Paul VI, “Declaration on the Relation of the Church 
to Non-Christian Religions: Nostra Aetate,” October 28, 1965, 
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_
council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_
en.html (accessed March 19, 2014).

Siyasi Haklar ve İfade Özgürlüğü
Hristiyanlar düşünce ve duygu özgürlüklerini 

kendilerinin Tanrı ve diğerleri arasındaki, onların 
esenliklerini ve kişilerarası ilişkilerini 54 etkile-
yen ve pekiştiren iletişim olarak görürler – ki bu 
18. maddede de belirtilir. 55 Tanrı insanlara seçme 
özgürlüğü bahşetse de  56, Tanrı’nın kulları ve hiz-
metkârları olarak 57 ya da İsa tarafından özgür bı-
rakılmış olarak 58, Hristiyanlardan özgürlüklerini 
“kötülük için bahane ya da mazeret” olarak kullan-
mamaları istenir. 59

Mesela, İsa’nın öğretileri ya da müritlerinin 
davranışları, eylemleri, sosyal reformlara yönelik 
şiddet kullanımına destek vermez. 60 Örnek olarak, 
İsa havarilerini kılıç kullanmaktan caydırır 61, her-
kesle barış içinde yaşamaya yönlendirir; eğer in-
sanlar bu temel ilkeyi görmezden gelirlerse, hiçbir 
zaman sosyal reformları başaramazlar. 62 Dönemin 
statükosuna karşı meydan okuduğu için İsa’nın 
devrimci bir karaktere sahip olduğu iddia edilebi-
lirse de o görevini politik davranış ve eylem yo-
luyla değil, daha çok manevi değerler temelinde 
yerine getirir. 63 Aslına bakarsak, İsa kalabalıkların 
onu kral yapmasına izin vermez 64 ama onun yerine 
onların kurtuluşa kadar sadakayla ve dualarla izin-
den gelmeleri için çağrıda bulunur.

Ancak bu, İsa’nın, Hristiyanların sosyal özgür-
lüklere katılmalarını yasakladığı anlamına gelmez. 
İHEB’in 19. Ve 20. maddelerinde yansıtılan bir dü-
şünce olarak 65, Hristiyan değer, erkek ya da kadın, 
kişiye tüm potansiyelini, ancak sadece barışçı yön-

54  Representation of the Russian Orthodox Church to the 
European Institutions, supra note 40.
55  United Nations, “The Universal Declaration of Human 
Rights,” supra note 15.
56  Desmond M. Tutu, “The First Word: To Be Human is to Be 
Free,” supra note 10, p. 3.
57  1 Petrus 2:16, Kutsal İncil – yuk. bkz. 11
58  Galatyalılar 5:1
59  1 Petrus 2:16
60  Donald Gunthrie, “The New Testament Approach to Social 
Responsibility,” supra note 37, p. 57.
61  Luka 23:36-38, Kutsal İncil – yuk. bkz. 11.
62  Donald Gunthrie, “The New Testament Approach to Social 
Responsibility,” supra note 37, p. 55.
63  A.g.e. s. 56
64  Yuhanna 6:15, Kutsal İncil – yuk. bkz. 11
65  United Nations, “The Universal Declaration of Human 
Rights,” supra note 15.

temlerle 66, geliştirme fırsatının verilmesi gerektiği-
ni ifade eden değerdir. Örnek olarak, kişi bir baş-
kasına karşı –“Göze göz ve dişe diş”– 67, bir şiddet 
kullanmamalı, onu yerine “öteki yanağını uzat” 68 
veya “ikinci mili de yürü” 69 gibi, ayrılıkları, fark-
lılıkları halletmek üzere barışçı yollar bulmalıdır. 
Böyle olmazsa, dinsel hakaret ya da milliyetçilik 
duygularıyla yapılan basın açıklamaları, kamuya 
açık ifadeler, kamu yararını oluşturan ve destek-
leyen ortamı başarısızlığa sürükleyen silahlı ça-
tışma ve bölünmeyi tetikleyebilir. 70 Yine de, Tanrı 
insanları birbirleriyle ve yaratılışın geri kalanıyla 
bağımlı olmak 71 için yarattığından, ilk Hristiyanlar 
meclisler kurmuş ve Tanrı Kelâmı’nı vaaz etmek 
amacıyla Roma vatandaşları olarak haklarından 
yararlanmışlardır. 72 Burada, ilk Hristiyan topluluk-
larına, insan hakları savunma gruplarının yükselişi 
ve gelişmesi için mükemmel bir şekilde öncelik ve-
rildiği ve şimdi o grupların, Tanrı kelâmını vaaz et-
mek yerine, insan hakları sorunları üzerine eğilmek 
için evrilmiş oldukları iddia edilebilir. 73

Dahası, ifade özgürlüğünün, bir kişinin ya-
ratılan dünyadaki ruhsal gelişimine ve bilgisine 
yeni yollar açabileceğine inanan Hristiyanlar, ya-
ratıcı işe, çalışmaya ve eğitime değer verirler. 74 
Hristiyanlar, kendini ifade hakkını, mezarlıklar ve 
kültürel anıtlarda 75 bulunanlar gibi toplumun diğer 
üyelerinin inançlarına ve yaşam tarzlarına hakaret 
etmeyen bir edim olarak görürler – bu bakış kültü-
rel yaşam hakkı ile ilgili 27. madde ile tutarlıdır. 76 
Benzer şekilde, Hristiyanlar eğitim hakkını, kişi-

66  Donald Gunthrie, “The New Testament Approach to Social 
Responsibility,” supra note 37, p. 57.
67  Matta 5:38, Kutsal İncil – yuk. bkz. 11
68  Matta 5:39
69  Matta 5:41
70  Representation of the Russian Orthodox Church to the 
European Institutions, supra note 40.
71  Desmond M. Tutu, “The First Word: To Be Human is to Be 
Free,” supra note 10, p. 4.
72  İbraniler 10:25, Kutsal İncil – yuk. bkz. 11
73  Robert Traer, “World Council of Churches,” in Faith in 
Human Rights: Support in Religious Tradition for a Global 
Struggle (Washington, DC: Georgetown University Press, 
1991), http://religionhumanrights.com/Religion/Christian/
Protestant/wcc.fhr.htm (accessed March 20, 2014).
74  Representation of the Russian Orthodox Church to the 
European Institutions, supra note 40.
75  A.g.e.
76  United Nations, “The Universal Declaration of Human 
Rights,” supra note 15.

nin dinini ve kültürünü öğrenmesi kadar, Tanrı’nın 
yaratısına uygun olarak kişiliğini biçimlendirmesi 
için de bir araç olarak görürler – eğitim hakkı ko-
nulu 26. madde de benzer dili kullanır. 77 Hal böy-
leyken, Tanrı’nın yarattıkları olarak ya da haysiyet 
sahibi insanlar olarak, herkes kendi ifade özgürlü-
ğünü kendine, kendilerine ya da çevresindekile-
re zarar vermeyecek şekilde kullanmak için çaba 
göstermelidir. 78

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel 
Haklar

Sosyal Refah
İsa’nın daha talihsiz ve bahtsız olanlara duy-

duğu değişmez şefkati örneklemelerinden sonra 79, 
Hristiyanlar iyi işler yaparlar, hayırlar işlerler, çok 
iş görürler. 80 İsa’nın “paylaşmak önemsemektir” 
düşüncesinin, ama daha çok özellikle de “Dileyin, 
size verilecek; arayın, bulacaksınız; kapıyı çalın, 
size açılacaktır. Çünkü her dileyen alır, arayan bu-
lur, kapı çalana açılır” sözünün peşinden giderler. 81 
Hristiyanlar, ayrıca, onun öğretilerinin konuksever, 
ikramcı taraflarını da örnek alırlar. Örneğin, çoğu 
zaman, ekmeğini ve yiyeceğini paylaşmanın yanı 
sıra 82, ilk Hristiyanlar sahip olduklarını, mallarını, 
eşyalarını satarlar ve kazandıklarını ihtiyaç sahip-
lerine dağıtırlardı. 83 Karşılığında, havarilerin asla 
böyle talepleri ve beklentileri olmasa da, ötekiler 
içten gelerek, gönüllülükle havarilere konuksever 
davranırlardı. 84 Bu örnekler, sosyal güvenlik hakkı 
ile ilgili 22. maddeyi şekillendirir. 85

İsa ve havarilerinin örneklerinden başka, 
Hristiyanlar, kendilerinde, günahları için tövbe 
etmek ya da Tanrı’ya ve başkalarına daha yakın 
olmak gibi iyi işler yapmanın yollarını da keşfe-

77  A.g.e.
78  Representation of the Russian Orthodox Church to the 
European Institutions, supra note 40.
79  Romalılar 13:13; Matta 7:8, Kutsal İncil – yuk. bkz. 11
80  A.g.e
81  Matta 7:8
82  Elçilerin İşleri 2:46
83  Elçilerin İşleri 2:44-45
84  Elçilerin İşleri 27:1-4, 28:2
85  United Nations, “The Universal Declaration of Human 
Rights,” supra note 15.
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derler. 86 Daha önceki Hristiyan topluluklardan gü-
nümüze dek örnekler olarak Hristiyanlar hayır ku-
rumlarına para bağışlar, yiyecek dağıtımı yapar ya 
da sadece muhtaç olanlar ve acı çekenler için dua 
ederler. Bununla birlikte, Hristiyanlar, İsa sadakayı 
gizli vermeyi özendirdiği için 87, yapılan iyi işlerin 
filantropi (hayırseverlik) ya da isim tanıtmaya var-
dırılmaması gerektiğini, çünkü bunun iyi işler yap-
ma amacını boşa çıkardığını ve onun yerine –de-
yim yerindeyse– kameralara ilgi odağı işler haline 
dönüştüğünü de not düşerler. Yine de, uluslararası 
bir topluluğun bir krize yardımının yolunun kurtar-
ma, destek ve yardım 88 olduğu anlamına gelen “in-
sancıllık/ yardımseverlik sözcüğünün İHEB’de yer 
almamasına karşın, tüm insanlığın iyiliği için, iyi 
işlerin Hristiyan değerinin, 1945’te BM kurumu-
nun teşkilinden önce, herhangi bir resmî BM ulus-
lararası yardımseverliğine kesinlikle yol gösterdiği 
iddia edilebilir.

Çalışma Koşulları
Yeni Ahit’in tanımladığı gibi, ilk Hristiyanlar, 

İHEB 25. maddede 89 listelenen –gıda, giyecek, 
barınma, tıbbi bakım, istihdam 90 gibi temel insan 
ihtiyaçları karşılanmadan yaşamayı neredeyse 
imkânsız bulurlar. Aslında –Yahudi geleneğinin 
her erkeğin zanaat/meslek/ticaret öğrenmesini ge-
rektirmesi 91 uyarınca– İsa sadece marangozluğu 
öğrenmekle kalmaz, görevini, misyonunu da “iş” 
olarak tanımlar. 92 Bununla birlikte, Yeni Ahit, çoğu 

86  Matta 3:8; Yuhanna 8:11, Matta 5:16, Kutsal İncil – yuk. 
bkz. 11; Michael Barnett, Empire of Humanity: A History of 
Humanitarianism (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2011), 
pp. 53-54.
87  Matta, Kutsal İncil – yuk. bkz. 11
88  Michael Walzer, “On Humanitarianism: Is Helping Others 
Charity, or Duty, or Both?,” Foreign Affairs (2011), http://
www.foreignaffairs.com/articles/67931/michael-walzer/on-
humanitarianism (accessed March 24, 2014).
89  United Nations, “The Universal Declaration of Human 
Rights,” supra note 15.
90  Elçilerin İşleri, 4:32-37; 6:1-6, Kutsal İncil – yuk. bkz. 11; 
Pope John XXIII, “Pacem in Terris: Encyclical of Pope John XXIII 
on Establishing Universal Peace in Truth, Justice, Charity, and 
Liberty,” April 11, 1963, http://www.vatican.va/holy_father/
john_xxiii/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_11041963_
pacem_en.html (accessed March 21, 2014).
91  Donald Gunthrie, “The New Testament Approach to Social 
Responsibility,” supra note 37, p. 49.
92  Yuhanna 17:4, Kutsal İncil – yuk. bkz. 11

23. maddede yer alan 93, insani çalışma koşullarına 
çeşitli yönlendirmelerde bulunur.

Birincisi, iş/emek üzerine genel bir yönelti ola-
rak, “iş/emekçi ödenmeyi hak eder.” 94 İki, işve-
renler çalışanlarına karşı siyasi, ekonomik, sosyal 
ya da kültürel zeminde ayrımcılık yapamaz. 95 Üç, 
İsa, kişinin hayatını günahkâr-olmayan yollarla ka-
zanması gerektiğini gösterdiğine göre 96, insanlar 
geçinmek için fuhuş, uyuşturucu kaçakçılığı, ço-
cuk kaçakçılığı ya da mafya işleri ile iştigal ede-
mezler – İHEB 4. madde bunların tümünü zımnen 
yasaklar. 97 Başka bir deyişle, Tanrı tüm insanları 
yarattığına ve onlardan, onun akla uygun dünye-
vi yaratımını daha da geliştirmelerini beklediğine 
göre 98, iş/emek “kutsal ve Tanrı için kabul edilebi-
lir” bir edim olmalıdır. 99 Son olarak, işverenler ça-
lışanlarına kendilerini Tanrı’ya vakfetmek ve/veya 
dinlenmek için bir ya da iki gün izin vermeli – bu 
günler de işverenler ve işçiler için yük değil, ka-
zanç olmalıdır. 100 Dolayısıyla, bir işçi sürekli çalı-
şamaz ve dinlenme ihtiyacı vardır ilkesi –dinlenme 
ve boş zaman hakkı ile ilgili 24. madde ile uyumlu 
olarak 101– kişinin fiziksel ve zihinsel durumu için 102 
gerekli ve esas olduğunu kanıtlamıştır.

Bununla birlikte, Hristiyanlar, ekonomik hakla-
rı kullanmanın, maddi servetin toplum varlığı için 
hükmedici ve baskın bir amaç olarak kullanımına 
yol açmaması gerektiğinin altını çizerler. 103 Böyle 
yapılırsa, o zaman bu tabakalara, sınıflara ayırma, 
komşunu sev emri ile çelişir, çünkü bireyin ve top-
lumun manevi, ahlaki bozulmasının koşullarını ya-
ratmasının yanı sıra, insanlar arasında yabancılaş-
ma duygusu da oluşturur. 104

93  United Nations, “The Universal Declaration of Human 
Rights,” supra note 15.
94  1 Timoteos 5:18, Kutsal İncil – yuk. bkz. 11
95  Matta 5:3-10, James 2:1-4
96  Luka, 4:3-7
97  United Nations, “The Universal Declaration of Human 
Rights,” supra note 15.
98  1 Korintliler 6:19-20, Kutsal İncil – yuk. bkz. 11.
99  Romalılar 12:1-2
100  Markos 2:27
101  United Nations, “The Universal Declaration of Human 
Rights,” supra note 15.
102  Donald Gunthrie, “The New Testament Approach to Social 
Responsibility,” supra note 37, p. 51.
103  Representation of the Russian Orthodox Church to the 
European Institutions, supra note 40.
104  A.g.e.

Aile
İsa, bir aile sorunu (tartışmalar ve kavgalar gibi) 

çözülene ya da düzeltilinceye kadar kişinin sunakta 
hediyesini veremeyeceğini vurgular. 105 Hristiyanlar 
bunu, ritüellerin önemli olmasına karşın, aile iliş-
kilerinin ilk sırada geldiği anlamını taşıması ola-
rak yorumlamaktadır. 106 Zaten Hristiyanlar kişinin 
Tanrı ve komşu anlayışını dinsel gelenekler ve es-
kiden kalma, nesilden nesile geçmiş kültürler vası-
tasıyla kazandığına inanır. 107 Aslında, Hristiyanlar, 
ebeveynleri çocuklarının eğitimine karar verirken, 
ki burada kastedilen devlet ya da kilise okulları-
dır 108, hukuk sisteminin o ebeveynleri önemli bir 
rol almaktan mahrum etmemeleri gerektiğini ileri 
sürerler – 26. madde. 109 Dolayısıyla, Hristiyanlar 
hukuk sistemini – 16. maddede görüldüğü gibi 110 
– kişinin gelişiminin ayrılmaz bir parçası olarak 
aileyi saymaya ve ahlaki aşınmaya karşı koruma-
ya sevk ederler. 111 Herkesin kabul edeceği gibi, 
Hristiyanlar, bir aile fikrini “Kutsal Aile” üzerine 
dayandırsalar da –Bebek/Çocuk İsa, Meryem Ana, 
Aziz Joseph (Yusuf)– 112 eşcinsellerle bağdaşma-
yan, çocuklarını gözeten, seven, destekleyen ebe-
veynlerin olması, onlara sahip çıkılması fikri aynı 
değeri taşır. 

Topluluk Hakları
Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için.
Tıpkı ilk Hristiyanların bir bağın insandaki 

merhameti, şefkati güçlendirmesine yardımcı oldu-
ğuna ve toplumsal, sosyal ilgi ve kaygı 113 güdüsü 
sağladığına inanması gibi, Hristiyanlardan da, ırk, 
sınıf, cinsiyet vb. 114 temeline dayanan bölünme ve 
yabancılaşmaya yol açabilecek bireysel özgürlük-

105  Matta 5:23-24, Kutsal İncil – yuk. bkz. 11
106  1 Timoteos 5:8
107  Representation of the Russian Orthodox Church to the 
European Institutions, supra note 40.
108  A.g.e.
109  United Nations, “The Universal Declaration of Human 
Rights,” supra note 15.
110  United Nations, “The Universal Declaration of Human 
Rights,” supra note 15.
111  Representation of the Russian Orthodox Church to the 
European Institutions, supra note 40.
112  Luka 2, Kutsal İncil – yuk. bkz. 11
113  Romalılar 12:13
114  Galatyalılar 3:28, 1 Korintliler 12:12-13; Koloseliler. 3:9-11

ler yerine gerçek özgürlüğü kuran ve yerleştiren 
yeni bir insan topluluğu örneği oluşturmaları isten-
mektedir. Başka bir deyişle, Hristiyanlar inancın 
insan hakları elde etmeyi sağladığına inandıklarına 
göre ve Tanrı da insanları kendi suretinde yarattı-
ğına göre, insanlar bireyler olarak kendiliğinden, 
kendi başlarına haklara sahip değildir, aksine onla-
rın kendi topluluklarında başkaları ile ilişkili olarak 
karşılıklı ve nihayetinde Tanrı’ya karşı görevleri 
vardır. 115 – 29. madde. 116

Daha belirgin olarak, bireyselciliğin ve ortak-
laşmacılığın (kolektivizmin) aşırı uçlarının bireyin 
kişiliğinin alçaltılmasına, suç artışına ve başkala-
rının yabancılaşmasına yol açabileceğine inanan 
Hristiyanlar, birey hakları ve insanların sorum-
luluğu arasında birbirini önceleyen bir dengenin 
varolması gerektiğini öne sürerler. 117 Bunu böyle 
yapabilmek için, Hristiyanlar, kişi çevresindeki 
komşularla ilgilenirken, onları gözetirken, sevgi-
nin bireye ve etrafındakilere tam özgürlüğün tadı-
nı çıkarmaları olanağı vereceğine inanırlar. 118 Bu, 
aslında 1. maddenin sosyal doğaya 119 yaptığı gön-
dermede görülebilir, ki toplumun olmadığı sosyal 
doğada, insanlar fikirlerini ve kişiliklerini diğerleri 
arasındaki etkileşimden aldıklarından, bireyselcilik 
varolmayı kolaylaştırır.

Çevreyi Sevmek ve Önemsemek
Tanrı, erkeğe ve kadına, hayvanların ve bitki-

lerin yaşamı süresince sahiplik ve yönetme hakkı 
verdiğine göre, Hristiyanlar, herkesin, Tanrı’nın 
–sadece dünyada hüküm sürmek değil, onun dün-
yaya ait yaratımlarını da koruma– amacını yerine 
getirmesi gerektiğine inanır. 120 Bununla birlikte, 
Hristiyanlar, dünyanın kaynaklarının sadece insan-
lığın mülkiyetinde olmadığını, öncelikle, herkesin 
bencillik yapmadan kullanabileceği Tanrı yaratımı 

115  Robert Traer, “Christian Support for Human Rights,” supra 
note 21.
116  United Nations, “The Universal Declaration of Human 
Rights,” supra note 15.
117  Representation of the Russian Orthodox Church to the 
European Institutions, supra note 40.
118  A.g.e.
119  United Nations, “The Universal Declaration of Human 
Rights,” supra note 15.
120  Tekvin 1, Kutsal İncil – yuk. bkz. 11
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olduklarını kabullenirler. 121 Bu nedenle, fakirleşen 
ruhlara ve çevreye yol açacağından, Hristiyanların, 
maddi ihtiyaçlarını karşılayacak ve doyuracak sı-
nırsız bir açlığa sahip olmaları yasaklanmıştır –
Tanrı’ya karşı günaha girmekten bahsetmiyoruz 
bile. 122 Daha iyisi, Tanrı’nın doğasının güzelliğini 
ve zenginliğini korumaya yardımcı olmak için, 
insanların makul, ölçülü, ılımlı gereksinimleri 
olmalıdır. 123

Üstelik bir ahırda doğan 124 ve çoğunlukla ba-
lık ve ekmekle 125 beslenen İsa, hayvan haklarının 
en iyi savunucusu olarak görülebilir. Öyle ki, ne 
zaman ne yerse yesin, gıdayı kutsal kabul ederek 
ve Tanrı’ya şükrederek, tüm yaşama olan saygı-
sını gösterir. 126 Dahası, yemenin yanı sıra, “soy-
guncu yatağı” değil, “ibadethane” olması gereken 
tapınakta kafese kapatılmış satılık hayvanları gör-
düğünde deliye döner; alıcıları ve satıcıları kov-
makla kalmaz, sarrafların ve güvercin satanların 
masalarını devirir. 127 Burada, İsa’nın öfkesi sade-
ce hayvanların kötüye kullanılmasını, istismarını 
görmesinden değil, aynı zamanda Tanrı’ya kurban 
etmek değil de kâr sağlamak amacıyla hayvanların 
hayatını çalan insanları görmesinden de kaynakla-
nıyor olabilir. Çevreyi ve içindeki varlıkları sevme, 
önemseme, gözetme görevine sahip olmak, esasen, 
onlarsız yaşamak çok güç olduğu için sınırlamanın 
ya da fiyat etiketi koymanın zor olduğu su, güneş 
ışığı ve hava gibi kamusal mallar için önceden fikir 
verir ve onları tanımlar.

Çocuklara Saygı
Yeni Ahit’in başından sonuna kadar İsa çocuk-

lara karşı olan sevgisinin işaretlerini açık bir şekil-
de gösterir. Birçok kez, İsa çocukların ortaya çıkıp 
kendisine gelmelerini ister ve toplanan kalabalığa 
masum ve alçakgönüllü çocuklar gibi olmalarını 
hatırlatır. 128 Aslında, İsa, kendisine inanan herhangi 

121  Mezmur 24:1
122  Representation of the Russian Orthodox Church to the 
European Institutions, supra note 40.
123  A.g.e.
124  Luka 2:7, Kutsal İncil – yuk. bkz. 11
125  Luka 24:42-43
126  A.g.e.
127  Markos 11:15-17.
128  Matta 18:2-4

mihenk taşıdır. Sonuçta, insan haklarının veya dinî 
değerlerin ne olduğuna bakılmaksızın, sivil ve po-
litik, ekonomik ve sosyal, bireysel ve kolektif insan 
haklarının birleştirilmesi ve birbirine bağlanması, 
hem ulusal hem de uluslararası düzeyde uyumlu bir 
sosyal yaşam sağlayabilir. Daha basit bir deyişle, 
insan yaşamını ve güvenliğini korumaya yarayan 
her ne varsa, uluslararası insan hakları sisteminin 
ihtiyaç duyduğu da odur.
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bir çocuğun önüne engel çıkaran, ona “ayak bağı” 
olan herkesin bunu yapmasını men eder, bunu 
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Sonuç
Hristiyanlar, Tanrı’nın her insana, hiç kimsenin 

ihlal etmemesi, çiğnememesi gereken, kişiye özel 
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129  Matta 18:6
130  Markos 10:13-14
131  Representation of the Russian Orthodox Church to the 
European Institutions, supra note 40.
132  A.g.e.

vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_en.html.
Representation of the Russian Orthodox Church to 

the European Institutions. “The Russian Orthodox 
Church’s Basic Teaching on Human Dignity, 
Freedom, and Rights.” http://orthodoxru.eu/in-
dex.php?content=article&category=document-
s&id=2008-06-26_human_rights&lang=en.

Schirrmacher, Thomas P. “Human Rights and Christian 
Faith.” Global Journal of Classical Theology 3:2. 
Nov. 2002. http://www.phc.edu/gj_schirrmacher-
v3n2.php.

Schweiker, William. The Blackwell Companion 
to Religious Ethics. Malden, MA: Blackwell 
Publishing, 2005.

Traer, Robert. “World Council of Churches.” In Faith in 
Human Rights: Support in Religious

Tradition for a Global Struggle. Washington, DC: 
Georgetown University Press, 1991. http://religi-
onhumanrights.com/Religion/Christian/Protestant/
wcc.fhr.htm.

__. “Christian Support for Human Rights.” In Faith in 
Human Rights: Support in Religious

Tradition for a Global Struggle. Washington, DC: 
Georgetown Univ. Press, 1991. www.http://religion-
humanrights.com/Religion/Christian/christian.fhr.
htm.

Tutu, Desmond M. “The First Word: To Be Human is 
to Be Free.” In Christianity and Human Rights: An 
Introduction. Edited by John Witte, Jr. and Frank S. 
Alexander. New York, NY: Cambridge University 
Press, 2010.

United Nations. “The Universal Declaration of Human 
Rights.” 1948. http://www.un.org/en/documents/
udhr/.

Walzer, Michael. “On Humanitarianism: Is Helping 
Others Charity, or Duty, or Both?.” Foreign Affairs (
2011). http://www.foreignaffairs.com/articles/67931/
michael-walzer/on-humanitarianism.

Anadolu Aydınlanma Vakfı Düşünüyorum Dergisi Anadolu Aydınlanma Vakfı Düşünüyorum Dergisi

184 İnsan Hakları Özel Sayısı, 2019 İnsan Hakları Özel Sayısı, 2019 185



“Hayır” diyebilmek birçok insan için ol-
dukça zorlayıcı ve rahatsız edici bir ey-
lemdir. Kimisi yaratacağı etkilerden, ala-

cağı tepkilerden çekinir, kimisi o zamana kadar 
kurduğu kişisel imajının sarsılacağından korkar. 
Hayır diyebilmek kararlılık, özgüven, özsaygı ve 
güçlü bir irade gerektirir. 

Hayır diyememenin muhakkak ki sosyal ve 
psikolojik anlamda etkileri vardır. Öncelikle bu 
durum insanın, başkalarını reddetmemek veya 
kırmamak için gerçekte yapmak istemediği bir-
çok işi yapmak zorunda kalmasına, hayatının 
kontrolünü bir yerden sonra elinden kaçırmasına, 
esasen onaylamadığı eylemlere itiraz edememe-
si, dolayısıyla özsaygı ve özgüvenini yitirmesine 
neden olabilir. İnsan zamanının büyük bölümünü 
kendisini değil, başkalarını memnun etmek, baş-
kalarının arzu ve isteklerini yerine getirmek için 
harcayabilir. Dışarıya karşı gülümsemesini takınsa 
ve memnuniyetini ifade etse de içten içe kendisi 
fark etse de etmese de tatminsizlik ve mutsuzluk 
içinde sıkışır kalır. Kişinin yaşama ve başkalarına 
karşı güçlü bir öfke geliştirmesine, stres ve gergin-
liklerinin üst düzeye tırmanmasına da yol açabilir. 

Hayır diyememek sadece bir maskenin ardına 
saklanmaktan mı ibarettir, yoksa bu durumun in-
san üzerinde yarattığı gizli ya da açık stresin etki-
leri sandığımızdan çok daha fazlası mıdır? 

Kronik Stres ve Beden
Dr. Gabor Mate, “Vücudunuz Hayır Diyorsa” 

adlı kitabında kronik stresin bedeni nasıl etkile-
diğini ve günümüzde adeta bir salgına dönüşen 
otoimmün rahatsızlıkların ortaya çıkmasına neden 
olduğunu irdeler. 

Modern tıp, beden ile zihin arasındaki bağlan-
tıyı reddeder ve bedeni zihinden ayırarak kavra-
maya çalışır. Sağlık ve hastalık hakkındaki tüm 
inançlara düalizm hakimdir. İnsanları büyüdük-
leri, yaşadıkları, çalıştıkları, oynadıkları, âşık ol-
dukları ve öldükleri ortamdan soyutlanmış şekilde 
yaşıyormuş gibi tanımlamak ister. Bunlar klasik 
tıbbın içinde yerleşik, saklı bulunan ve hekimlerin 

çoğunun eğitimleri sırasında edindiği ve meslek 
yaşamlarını taşıdığı önyargılardır. 

Ancak klasik tıp çizgisinin dışında araştırma 
yapmayı göze almış bazı bilim insanları artık bu-
nun aksi yönünde sonuçlar elde etmektedir. Dr. 
Noel Hershfield bu konu hakkında şu ifadeyi kul-
lanır: “Yeni bir disiplin dalı olan psikonöroimmü-
noloji artık, beyin ile bağışıklık sistemi arasında 
yakın bir ilişki bulunduğunu belirtir. Bireyin duy-
gusal maskesi ve süre giden strese verdiği yanıt 
gerçekten de tıbbın tedavi ettiği fakat kökeninin 
henüz bilinmediği birçok hastalığın (romatizmal 
hastalıklar, diyabet, MS) sebebi olabilir.”

Psikonöroimmünoloji de neyin nesidir? Bu tıp 
dalı, tam da zihin ile bedenin etkileşimini, insan 
gelişiminde ve yaşam boyu sağlıkta ve hastalıkta 
duygular ile fizyolojinin ayrılmaz bütünlüğünü in-
celeyen bilim dalıdır. Bu kelime, psişenin -ruh ve 
kapsadığı duygular- vücudun sinir sistemi ile de-
rinden etkileşime geçme biçimlerini ve buna kar-
şılık zihin ile bedenin bağışıklık savunmalarımız 
için nasıl temel bir bağlantı oluşturduğunu incele-
mesi anlamına gelir. Bazıları endokrini de ekleye-
rek psiko-nöro-immino-endokrinoloji demektedir. 
Mate’ye göre, araştırmalarla daha önceden gele-
neksel olarak bildiğimiz ama büyük zararımıza 
olacak şekilde unuttuğumuz şeyin bilimsel temeli 
keşfedilmektedir. Bağışıklık sistemimiz, varlığını 
günlük yaşamdan soyutlanmış şekilde sürdüre-
mez. (Mate)

Stres hastalığa nasıl dönüşebiliyor? Stres, güç-
lü duygusal uyarıcılara verilen karmaşık bir dizi fi-
ziksel ve biyokimyasal yanıttır. Fizyolojik açıdan; 
duygular, insanın sinir sistemindeki elektriksel, 
kimyasal ve hormonal yükleri boşaltır. Duygular; 
ana organlarımızın işlevini, bağışıklık savunma-
larımızın bütünlüğünü ve vücudun fiziksel duru-
munun yönetilmesine yardımcı olan dolaşımdaki 
birçok biyolojik maddenin çalışmasını etkiler – ve 
aynı zamanda bunlardan etkilenir-. Duygular bas-
tırıldığında, vücudun hastalığa karşı savunması 
kırılır. Bastırma, yani duyguları farkındalıktan ko-
partma ve bilinçaltına itme, fizyolojik savunmala-
rımızın düzenini bozup kafasını karıştırır; bunun 
sonucu olarak bazı insanlarda bu savunmalar yo-
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lunu şaşırıp sağlığı korumak yerine, kişiye zarar 
verir hale gelir. (Mate). 

Dr. Hans Selye’ye göre, diğer insanlarla etkile-
şimler – özellikle de duygusal etkileşim- hayatımı-
zın hemen her anında biyolojik fonksiyonlarımızı 
birçok ve ustalıklı bir şekilde etkilemekte ve bu 
etkileşimler sağlığımızı esaslı biçimde belirlemek-
tedir. Psikolojik hallerimiz, duygusal çevremiz ve 
fizyolojimiz arasındaki karmaşık ilişkilerin denge-
sini anlamak, esenliğimiz açısından hayati öneme 
sahiptir. Ancak günümüzde duyguların fizyolo-
jik etkisi hala tam olarak kavranabilmekten çok 
uzaktır. 

Tıp düşüncesi, stresi genellikte son derece ra-
hatsız edici, fakat ani işsizlik, boşanma veya bir 
yakının ölümü gibi münferit olaylar olarak gör-
mektedir. İnsanların yaşamlarında, uzun süreli bi-
yolojik etkileri bakımından çok daha sinsi ve çok 
daha zararlı kronik gündelik stresler de bulunur. 

Aşırı stres, bir organizmaya yönelik talepler, o 
organizmanın makul kapasitesini aştığında mey-
dana gelir. Stres deneyiminin üç öğesi bulunur: 
Birincisi, organizmanın tehdit olarak algıladığı fi-
ziksel veya duygusal olaydır. Buna stres uyaranı, 
yani stres kaynağı adı verilir. İkinci öğe, stres kay-
nağıyla karşılaşan ve bunu kendince yorumlayan 
işletim sistemidir. İnsanlar açısından bu işletim 
sistemi başta beyin olmak üzere sinir sistemidir. 
Son unsur ise, bir tehdit algısına tepki olarak ger-
çekleşen çeşitli fizyolojik ve davranışsal düzenle-
melerden oluşan stres yanıtıdır. Stres yanıtı, ona 
anlam yükleyen işletim sistemine bağlıdır. (Mate) 

Stres yanıtı, yalnızca bedenin tehdide verdiği 
tepki olarak değil, aynı zamanda tehdit karşısında 
kendi özdengesini koruma çabası olarak da anla-
şılabilir. Stres kaynağı, özdengeyi bozmaya mey-
leden gerçek veya algısal bir tehdittir. Bütün stres 
kaynaklarının ortak noktası hepsinin organizma-
nın yaşamını sürdürebilmek için gerekli gördüğü 
bir şeyin yokluğunu veya yok olma tehdidini tem-
sil etmesidir. İnsanoğlu için en önemli stres kay-
nakları duygusal olanlardır. (Selye)

Bu noktada, akut ve kronik stres arasındaki 
ayrımı yapmak gerekir. Akut stres, vücudun teh-
dide karşı verdiği ani, kısa süreli yanıttır. Kronik 
stres ise, kişi ya tanımadığından ya da kontrol 

vermeye koşullanacaktır. Bu içe kapanma, utanç 
ve reddi engellemeye hizmet eder. Bu şekilde duy-
gusal yeterlilikten ödün verilir. Kişi gelecekte söz 
konusu duyguları ve arzularıyla etkin biçimde na-
sıl başa çıkacağını bilemeyecektir. Sonuç bir tür 
çaresizlik olacaktır. 

Çaresizlik, biyolojik stres yanıtları için potan-
siyel bir tetikleyicidir. Öğrenilmiş çaresizlik, öz-
nelerin, fiziki fırsatları olduğunda dahi kendilerini 
stresli durumlardan çıkartamadığı psikolojik bir 
durumdur. 

Gabor Mate, uzun yıllardır devam eden mes-
lek hayatında, ülseratif kolit gibi iltihabi bağırsak 
rahatsızlıkları, MS, kronik yorgunluk sendromu, 
otoimmun hastalıklar, fibromayalji, migren, cilt 
hastalıkları sebebiyle tedavi gören insanlarda aynı 
kalıpları gözlemlediğini belirtir. Ciddi bir has-
talıkla boğuşan hastalarının hemen hemen hepsi 
yaşamlarının önemli bir alanında hayır demeyi 
öğrenememiş kişilerdi ve temelde yatan duygusal 
baskı hepsinde var olan bir faktördü. (Mate).

Duygular – korku, öfke, sevgi- organizmanın 
devamı için sinirsel itkiler, bağışıklık hücreleri 
veya hormonal aktivite kadar gereklidir. Duygular 
ve onları mümkün kılan fiziksel hücre ve dokular 
hayatta kalma aygıtının ayrılmaz parçaları olarak 
evrimleşmiştir. Bedenin tüm özdenge ve savunma 
sistemlerini birbirine bağlayan temel moleküller 
de duygusal tepkilere dahildir.

Özdüzenleme ve Duygusal Yeterlik
Ross Buck, özdüzenlemenin kısmen kişinin 

kendi hisleri ve arzularıyla uygun ve tatmin edici 
bir şekilde başa çıkabilme becerisi olarak tanımla-
nan duygusal yeterliğe ulaştırmasını içerdiğini be-
lirtir. Akılcılığın genellikle duygusallığın yeğlenen 
antitezi olarak görüldüğü toplumumuzda, duygu-
sal yeterlik için gereken meziyetler genelde mev-
cut değildir. Duygusal yeterlik şunları gerektirir:

- Duygularımızı hissetme kapasitesi ki böylece 
stres yaşadığımızda bunun farkına varırız;

- Duygularımızı etkili bir şekilde ifade ede-
bilme ve böylece ihtiyaçlarımızı ortaya koyma 
ve duygusal sınırlarımızın bütünlüğünü koruma 
becerisi. 

edemediğinden kaçmasının mümkün olmadığı 
stres kaynaklarına maruz kaldığında, stres meka-
nizmalarının daha uzun süreler boyunca harekete 
geçirilmesidir. 

Stres yanıtları, kronik olarak ve çözümsüz bi-
çimde harekete geçirildiğinde, zarar ve hatta kalıcı 
hasar yaratır. Normalde kısa vadeli stres durum-
larında organizmayı korumayı hedefleyen kortizol 
ve adrenalin seviyeleri, kronik olarak yükselir-
se dokuya hasar verir, yüksek tansiyona yol açıp 
kalbe zarar verir. Kronik stresin bağışıklık sistemi 
üzerindeki engelleyici etkisine dair birçok yazılı 
kaynak bulunmaktadır. Uygar dünyada kaç ya da 
savaş tepkisi gerekli veya faydalı olmayan durum-
larda sürekli harekete geçmektedir. Vücudun fiz-
yolojik stres mekanizmaları çoğu zaman uygunsuz 
şekilde harekete geçirilip hastalığa yol açmaktadır. 

Kaç ya da savaş tepkisi normalde hayatta kal-
mamızı sağlar. Fakat gelin görün ki bizler günü-
müzde, uyarı sistemimizi oluşturmak üzere tasar-
lanmış içgüdülerle temasımızı kaybettik. Vücut bir 
stres yanıtı geliştiriyor fakat zihin, tehdidin farkın-
da bile değil. Sıkıntıyı pek az fark etmemize veya 
hiç fark etmememize rağmen fizyolojik olarak 
stresli durumlara sokuyoruz kendimizi. Selye’nin 
işaret ettiği üzere, bugün insanların çoğunun yaşa-
mındaki belirgin stres kaynakları duygusal nitelik 
taşıyor. İnsanlar duygusal kalıplar içerisine hapse-
diyor kendisini. Ekonomik kalkınma seviyesi ne 
kadar yüksek olursa, duygusal gerçekliklerimi-
ze karşı daha çok uyutuluyoruz. Bedenimizde ne 
olup bittiğini artık hissedemiyoruz ve dolayısıyla 
kendimizi koruyacak şekilde hareket edemiyoruz. 
Stresin fizyolojisi bedenlerimizi yavaş yavaş tüke-
tiyor, bunun sebebi bedenimizin artık işe yarama-
ması değil, bizim onun gönderdiği işaretleri anla-
maya artık yetenekli olmamamızdır. (Mate)

Duyguların Bastırılması ve 
Çaresizlik

Duygularla ilişkinin kopmasının bir nedeni de 
bastırmadır. Dr. Cuck’un işaret ettiği üzere, duy-
guları dışa vuran, bu davranışı anne babalar tara-
fından cezalandırılan veya engellenen çocuk, ge-
lecekte benzer duygulara bastırma yoluyla yanıt 

- Mevcut duruma ait psikolojik tepkiler ile geç-
mişin kalıntılarını temsil eden psikolojik tepkiler 
arasında ayrım yapabilme becerisi. Dünyadan iste-
diğimiz ve talep ettiğimiz şeyin çocukluktan gelen, 
bilinçaltında yer alan tatmin edilmemiş ihtiyaçları 
değil, mevcut somut ihtiyaçlarımızı karşılaması 
gerekir. Geçmiş ile şimdiki zaman arasındaki ay-
rımlar bulanıklaşırsa, aslında olmadığı halde kayıp 
veya kayıp tehdidi algılarız. 

- Ve başkalarından kabul veya onay elde etmek 
adına bastırmak yerine, karşılanması gereken ihti-
yaçların fark edilmesi. 

Bu kriterler karşılanmadığında stres meydana 
gelir ve o da özdengenin bozulmasına yol açar. 
Kronik bozulma, sağlığın bozulmasına yol açar. 
Kendimizi bir sağlık riski yaratacak gizli stresler-
den korumak istiyorsak, duygusal yeterlik geliştir-
memiz gerekmektedir. İyileşmek için de yeniden 
kazanmamız gereken şey duygusal yeterliktir. En 
iyi engelleyici ilaç olarak, çocuklarımızda duygu-
sal yeterliliği beslememiz gerekir. (Mate) 

Çocukların biyolojik özdüzenleme kapasite-
si neredeyse hiç yoktur ve iç biyolojik durumları 
tamamen kendilerine bakan büyüklerle ilişkilerine 
dayanmaktadır. Bu ilişkide her türlü aksama iç or-
tamda bir çalkantı yaratır. Duygusal ve sosyal iliş-
kiler, çocukluğun ötesine geçen önemli biyolojik 
etkiler bırakır. Bu ilişkilerin oluşturduğu bağlar, 
nörolojik ve kimyasal yaradılışımızın ayrılmaz bir 
parçasını oluşturur. Evrimsel tarihimizi ve eldeki 
bilimsel verileri düşününce, hastalığın ve sağlığın 
psiko-duygusal ağlarımızdan bağımsız biçimde 
anlaşılabilmesinin imkânsız olduğunu görürüz. 
Seeman şöyle der: “Temel önerme, tıpkı diğer sos-
yal hayvanlar gibi, insanın fizyolojik dengesinin 
ve nihai sağlık durumunun sadece fiziki ortamdan 
değil, sosyal ortamdan etkileniyor olduğudur.”

Aile Sistemi, Ayrışma, Bastırma
Amerikalı psikiyatr Dr. Murray Bowen tara-

fından ortaya atılan aile sistemleri teorisine göre, 
hastalık tekil bir insanda ortaya çıkan basit bir bi-
yolojik olay değildir. Aile sistemleri görüşü, insan-
ların fizyolojik fonksiyonlarının birbirleriyle an be 
an bağlantılı olduğunu kabul eder. Anne ile fetüs 
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arasındaki ilişkide açıkça görüldüğü üzere, bu fiz-
yolojik bağımlılık doğumla ve hatta fiziksel açıdan 
olgunluğa erişmekle sona ermez. İlişkiler tüm bir 
yaşam boyunca önemli biyolojik düzenleyiciler 
olmayı sürdürür. (Mate) 

Aile sistemleri teorisindeki temel bir kavram da 
“ayrışma”dır. Ayrışmayı, “Başkaları ile duygusal 
temas halinde olma, ancak duygusal işleyişte özerk 
olabilme yetisi “olarak tanımlayabiliriz. Ayrışma 
yetisi zayıf kişiler kendisi ile başkaları arasında 
duygusal bir sınır koyamaz ve düşünme sürecinin 
duygusal hissetme sürecinden aşırı etkilenmesini 
engelleyen bir ‘sınır’dan yoksundurlar. Otomatik 
olarak başkalarından kaygı kapar ve kendi içinde 
hayli kaygı üretirler. Ayrışma yetisi güçlü bir ki-
şide ise, tepkilerini ne başkalarının beklentileriyle 
örtüşmek ne de o beklentilere direnmek üzere ge-
liştirilmiş, duygularını açık yüreklilikle kabul ede-
rek verme yetisine sahiptir. Duygularını ne bastı-
rır, ne de fevri bir biçimde ortaya döker. (Mate) 

Bastırma dinamikleri herkesin içinde çalışır. 
Mate, her insanın şu ya da bu şekilde, çoğu za-
manda bilinçli olmayan bir tarzda kendini inkâr 
veya kendine ihanet ettiğini vurgular. Sağlık veya 
hastalık sadece bunu ne oranda yapıldığını veya 
insanı hastalığa yatkın hale getiren diğer faktörle-
rin – örneğin kalıtım veya çevresel tehlikeler gibi- 
de varlığı veya yokluğu meselesidir. 

İnsan ilişkilerinde, ilişkinin selameti için kendi 
ihtiyaçlarını daha çok bastırması gereken tarafın 
fiziksel bir hastalığa yakalanma ihtimali de daha 
yüksektir- örneğin kadınlarda otoimmün hasta-
lıkların ve sigarayla bağlantılı olmayan kanserle-
rin görülme sıklığı daha fazladır. Dr. Kerr şöyle 
der: “Duygusal işlev bozukluklarında olduğu gibi, 
semptom göstermeye daha meyilli olan taraf, iliş-
kinin sisteminde ahengi korumak için daha çok 
uyum gösteren eş olmaktadır.”

Kendimize ait olan duyguları, olmayandan ayırt 
etme yönündeki psikolojik kapasitemiz sakatlan-
dığında, bu sakatlık fizyolojimize de yayılma eği-
limi gösterir. Bastırılmış öfke, bozuk bağışıklığa 
yol açar duyguları etkili bir şekilde işleyip ifade 
edememek ve başkalarının ihtiyaçlarına hizmet 
etmeyi kendi ihtiyacını düşünmenin dahi önüne 
koyma eğilimi, kronik hastalık görülen insanlarda 
ortak davranış biçimleridir. Bu başa çıkma tarzları 

kadar azalmaktadır. (Mate) 
Yetişkin bir insan açısından biyolojik stres, bir 

yanda sosyal güvenlik ve ilişki güvenliği ile di-
ğer yandan sahici bir özerklik arasındaki hassas 
dengeye bağlıdır. Bu dengeyi bozan her şey stres 
kaynağıdır. 

Potansiyel hastalık biyolojisi, yaşamın ilk ev-
relerinde ortaya çıkar. Beynin strese yanıt verme 
mekanizmaları, bebeklikte başlayan deneyimlerle 
programlanır. Kanser, multipl skleroz, romatoid 
artrit ve diğer otoimmün hastalıklar yetişkin ya-
şamında aniden ortaya çıkan yepyeni gelişmeler 
değil, yaşam boyu var olan süreçlerin vardığı do-
ruk noktalarıdır. Bu süreçleri şekillendiren insan 
ilişkileri ve biyolojik damgalar, hayatın bilinçli 
olarak hatırlanmayan dönemlerinde meydana ge-
lir. Hastaların hikayerinde sıklıkla, erken dönemde 
bir kayıp, travma, taciz ve duygusal açıdan son de-
rece tatminsiz çocuk- ebeveyn ilişkisi ve duygu-
sal yoksunluk dikkat çeker. Peki ama neden tacize 
veya travmaya uğramamış bir sürü insanda stresle 
bağlantılı hastalıklar görülüyor? Bu insanlar nega-
tif bir olayla karşı karşıya kaldıkları için değil, po-
zitif bir şeyden mahrum kaldıkları için acı çekiyor. 
(Mate)

Beynin büyümesinin dörtte üçü ve beyin ge-
lişiminin neredeyse yüzde doksanı doğumun 
ardından, en çok da yaşamın ilk üç yılında ger-
çekleşmektedir. Gelişimsel süreç, sadece genetik 
potansiyele değil, çevresel koşullara da bağlıdır. 
Ebeveyn ile yaşanan besleyici duygusal etkileşim-
lerin insan beyni gelişimi için elzem bir gereklilik 
olduğu ortaya koyulmuştur. Ebeveyn ile yakınlık, 
bebeğin biyolojik düzeninin korunmasına da hiz-
met eder. Duyguların deneyimlenmesi ve düzen-
lenmesinden sorumlu beyin yapıları da ebeveyn 
kaynaklı girdilere tepki vererek gelişmektedir. 

Çocuğun dünya algısı ebeveyn-çocuk ilişkin-
de kurulur. Bu ister sevgi ve kabul dünyası olsun, 
ister çocuğun ihtiyaçlarını dişiyle tırnağıyla elde 
etmesi gereken ihmal ve kayıtsızlık dolu bir dünya 
olsun, isterse de en kötüsü, çocuğun her an endi-
şe dolu bir uyanıklık içinde olmasını gerektiren 
düşmanca bir dünya olsun. Gelecekteki ilişkile-
rin kalıbını, yaşamımızın ilk yıllarında bakıcıla-
rımızla kurduğumuz ilişkilerde yatan sinir devre-
leri oluşturacaktır. Anlaşıldığımızı hissettiğimiz 

psikolojik düzeyde sınırlarda bulanıklaşmayı, ken-
dine ait olan ve olmayan arasında bir karmaşayı 
temsil eder. Aynı karmaşa, hücreler, dokular ve 
vücudun organları seviyesinde de devam edecek-
tir. Bu durumunda esas görevi kendisine ait olanı 
olmayandan ayırmak ve buna göre vücudu savun-
mak olan bağışıklık sisteminin kafası kendine ait 
olanı başkasına ait olandan ayırt edemeyecek ka-
dar karışır veya tehlikeye karşı savunma yapama-
yacak hale gelir. Beden kendi kendine zarar ver-
meye başlar.

Strese Yanıt Verme Mekanizmaları
Doğanın nihai hedefi, bireyin mutlak bağımlı-

lıktan bağımsızlığa – veya daha açık bir ifadeyle, 
topluluk içerisinde yaşayan olgun yetişkinlerin ba-
ğımsızlığına- geçerek büyümesini desteklemektir. 
Gelişim, genetik programlamalarımızın elverdiği 
kadarıyla, tümüyle dışsal denetimden öz denetime 
geçiş sürecidir. Öz denetimi yüksek insanlar, bir 
topluluk içerisinde başkaları ile en verimli şekilde 
etkileşime geçebilen ve yine öz denetimi yüksek 
yetişkinler olarak büyütülecek çocuklar yetiştire-
bilen insanlardır. Yetişkinlikle artan öz denetim 
kapasitesi, yükselen bir özerlik ihtiyacını da be-
raberinde getirir. Özerkliği baltalayan her şey bir 
stres kaynağı olarak yaşanacaktır. (Mate)

Tehdit altındaki ilişkilerden doğan stresi en aza 
indirmek için, kişi özerliğinden bir miktar feragatte 
bulunabilir. Ancak bu sağlık açısından tercih edilir 
bir formül değildir, zira özerklik kaybı başlı başına 
stres sebebidir. Kendini başka insanlara “kabul et-
tirmek” için duygusal ihtiyaçlarını devamlı surette 
bastırmak, bunun bedelini hastalık şeklinde ödeme 
riskini arttırır. 

İnsanın kendisini tehdit altındaki ilişkilerden 
doğan stresten korumasının diğer yolu ise kendi-
sini duygusal olarak kapatmasıdır. Hassas insan 
kendisini güvende hissetmek için diğer insanlar-
dan uzaklaşıp yakın ilişkilere kapısını kapatır. 
Ancak duygusal yakınlık psikolojik ve biyolojik 
bir ihtiyaçtır. Samimi ilişkilere duvar ören insan-
lar öz denetimi yüksek insanlar değil, duygularını 
dondurmuş insanlardır. Karşılanmamış ihtiyaçla-
rından doğan sıkıntılar kabarık olacaktır. Bir insan 
ne kadar çok sosyal bağ ile bağlıysa, ölüm riski o 

oranda kendimizi anlayacak, en derin bilinçaltı 
seviyelerinde sevildiğimizi algıladığımız oranda 
kendimizi sevecek, küçük bir çocukken özümüzde 
hissettiğimiz merhamet oranında kendimize şefkat 
göstereceğiz. Bebeklik ve çocuklukta, bağlanma 
ilişkilerinin aksaması, beynin stres yanıtı aygıtı ve 
bağışıklık sistemi açısından uzun süreli neticeler 
yaratabilir. Bebeklikte beslenen bağlanma ilişkile-
ri yetişkinlikte daha iyi ayarlanmış biyolojik stres 
tepkileri sağlamaktadır. 

Hans Selye günümüz koşullarındaki aile yapı-
sından yola çıkarak şöyle demektedir: “Bebeklerin 
annelerinden ve annelerinin yerine koyabilecek-
leri diğer her türlü figürden ayrılması ve bunun 
sonucunda bireylerarası temas için pek az olana-
ğa sahip olması, duyusal yoksunluğun en yaygın 
biçimleridir, hastalık açısından da temel faktörleri 
oluşturabilir.”

Bunların dışında hastalıkların büyük oranda 
insanın genetik mirasına bağlı olduğuna dair gö-
rüşler de vardır. Ancak son yıllarda hızı büyük 
artış gösteren hastalıkları sadece genetik miras ile 
açıklamak mümkün değildir zira genetik kodlar on 
binlerce yıl içinde değişikliğe uğrayabilir ve bu da 
1-2 nesildir çok artış gösteren hastalıkları açıkla-
maya yeterli değildir. Genlerin tek başına insanla-
rın karmaşık psikolojik özelliklerinden, davranış-
larından, sağlığından veya hastalığından sorumlu 
tutulabilmesi mümkün değildir. Genler sadece 
kodlardan ibarettir. Hücrelerin faaliyetleri, sade-
ce çekirdeklerindeki genlere değil, organizmanın 
bütününün gereksinmeleriyle ve o organizmanın 
içinde yaşamak zorunda olduğu çevreyle etkile-
şimiyle tayin edilir genler, çevre tarafından açılıp 
kapatılır. Bu nedenledir ki, insanın gelişimi, sağ-
lığı ve davranışı üzerinde en çok etkiyi o insanın 
beslendiği çevre yaratır.

İnancın Biyolojisi
Çevreye ilişkin algılarımız, hücresel hafızada 

saklanır. Erken safhalarda çevreden gelen etkiler 
kronik olarak stres yüklü olduğunda, gelişen sinir 
sistemi ve psikonöroimmino süper sisteminin di-
ğer organları hiç durmadan, dünyanın güvensiz ve 
hatta düşman olduğuna dair elektriksel, hormonal 
ve kimyasal mesajlar alır. Bu algılar moleküler se-
viyede hücrelerimizde programlanır. Erken safha-
lardaki tecrübeler, vücudun dünyaya karşı duruşu-
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nu koşullandırır ve kişinin dünyayla ilişkili olarak 
kendisine dair bilinçaltındaki inançlarını belirler. 
Dr. Lipton bu süreci inancın biyolojisi olarak ad-
landırmaktadır. Neyse ki, insanların tecrübeleri ve 
sürekli gelişen potansiyelleri, fizyolojik açıdan ne 
kadar kemikleşmiş olursa olsun, inancın biyoloji-
sinin değiştirebilmesini sağlamaktadır. 

Biz kendi stres kaynaklarımızı tanıyor muyuz? 
Esenliğimize yönelik potansiyel tehditleri büyü-
tüyor veya azımsıyor muyuz? Kendimizi yalnız 
mı sanıyoruz? Çaresiz mi sanıyoruz? Yardıma hiç 
ihtiyacımız olmadığını mı düşünüyoruz? Yardıma 
layık olmadığımızı mı düşünüyoruz? Sevgiyi hak 
etmek için çaba göstermek zorunda olduğumuzu 
mu düşünüyoruz? Bunlar hücrelerimize dek işle-
miş bilinçaltı inançlarıdır. Bilinç seviyesinde ne 
düşünüyor olursak olalım, davranışlarımızı bu 
inançlar “kontrol etmektedir”. 

Duygusal seviyede beslenen bu algılardan ba-
zılarına örnek olarak şunlar verilebilir:

- Güçlü olmam lazım.
- Benim sinirlenmeye hakkım yok. 
- Sinirli olursam beni kimse sevmez.
- Bütün dünyadan ben sorumluyum.
- Ben her şeyin altından kalkabilirim, yardıma 

ihtiyacım yok, yardım istememeliyim. 
- Kimse beni istemiyor, ben sevilmez biriyim. 
- Sürekli bir şeyler yapmadan var olamıyorum. 

Varlığımı haklı göstermem lazım. 
- Bakılmayı hak etmek için çok hasta olmam 

lazım. 
Birçok hastalığın kökeninde yer alan temel fak-

törlerden biri, işte bu bilinçaltı inançların tetikledi-
ği aşırı stres yüküdür. İyileşmek istiyorsak, haya-
tımızın çok erken safhalarında edindiğimiz inanç 
biyolojisini tersine çevirmek içim katlanarak iler-
leyen sancılı bir süreci başlatmak şart. Harici ola-
rak uygulanan tedaviler ne olursa olsun iyileştirici 
güç içimizde. İç ortamımızı değiştirmemiz gere-
kiyor. Sağlığı bulmak ve tam anlamıyla kavramak 
için, bizzat kendi inanç biyolojimizin merkezine 
doğru bir arayışa çıkmamız lazım. Bu da yaşam-
larımızı yeniden düşünmek ve yeniden tanımak 
anlamına geliyor. (Mate)

Hayır Diyebilme Hakkı ve 
Sorumluluğu 

İnsanların yaşamlarını şartlandırma biçimleri-
nin hastalıklarına sebep olabileceği olasılığını dile 
getirmek hassas bir konudur. Hastalar, hastalığa 
yakalanmış olmanın yanı sıra, oldukları insan ol-
dukları için kendilerini suçlanmış hissedebilirler. 
Ancak, herkes suçlanmaktan korksa da daha so-
rumlu olmak, yani sadece tepki vermek yerine 
yaşam koşullarının farkında olarak yanıt verme 
becerisine sahip olmayı tercih eder. 

Kendi hayatımızda belirleyici insan olmak iste-
riz. Söz sahibi olmak ve bizi etkileyen asıl karar-
ları alabilmek isteriz. Farkındalık olmadan gerçek 
bir sorumluluk olamaz. Kendimiz hakkında ne ka-
dar çok şey öğrenebilirsek, pasif kurban olmaya o 
kadar daha az meyilli hale geliriz. 

Dolayısıyla, düşünmeye kendimize ayna tu-
tarak, sonra da derinlere inerek başlamak lazım. 
Nelere ve kimlere “Hayır” diyemiyoruz? Neden 
diyemiyoruz? Hangi içsel inançlarımız biri en-
gelliyor? Hayır diyebilmek insanın hakkı ve en 
öncelikle kendine karşı aldığı önemli bir sorumlu-
luktur. Eğer bu hakkımızı bilinçli ve sorumlu şe-
kilde kullanamazsak veya kullanmayı reddedersek, 
beden kendi ‘hayır’ deme biçimlerini er ya da geç 
geliştirecektir.
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Çoğumuz yetişkin yanlışlarızdır aslında 
Katı, güvensiz, kibirli

Çocuklar yaşar yanı başımızda
Geleceğin gözüpek öncüleri

Masum bir meraktır taşar içlerinden
Yanıtsız çoğu kez ve hazır bağışlamaya

Soralım kendi kendimize bazen
Layık mıyız çocuklarımıza? 1

Çocuk, bebeklik çağıyla erginlik çağı arasındaki gelişme dönemin-
de bulunan kişilere verilen isimdir (Türk Dil Kurumu ve Dil Derneği, 
2018 ). Çocuk kavramı yirmi birinci yüzyılda herkes tarafından aynı 
algılansa da, tarih boyunca kültürden kültüre ve dönemin getirdiği 
zorluklara göre değişiklik gösterir. 

Çocuk Antik Çağ’da, Ortaçağ’a nispeten toplum tarafından daha 
kabul gören bir imgeye sahip olmuş; eğitilmesi gereken küçük bir ye-
tişkin olarak görülmüştür. Ortaçağ’a gelindiğinde, Antik Çağ’ın aksi-
ne oldukça sert davranılan çocukların hayvanlarla eş tutulduğu, hata 
yaptıklarında işkence ve ölüm gibi ağır cezalara çarptırıldıkları dikka-
ti çeker. Feodal toplumda lorda bağlı serflerde çocuk imgesi bir malın, 
mülkün parçası olmaktan ibarettir (Elkind, 1987, s.8). Bu dönemdeki 
olumsuz çocuk imgesinin önemli bir nedeni, çocuğun ne üretime ne 
de üremeye katkısının olmasıdır (Shahar, 1997). Bir diğer nedeni ise 
kilisenin çocuğu “ilk günah” olarak görmesidir. Ayrıca doğum oranı-
nın yüksek olması da çocuğu değersizleştirmiştir (İnal, 2007).

 

1  Ataol Behramoğlu, Bir Çocuğa Layık Olmak, İstanbul, Tekin Yayınevi, 2016. Kaysın 
Kuliyev (Çev: Ataol Behramoğlu), Bir Çocuğa Layık Olmak, İstanbul, Tekin Yayınevi, 
2016.

Layık mıyız 
Çocuklarımıza? 
Derleyen: Z. Funda Akçaoğlu 
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Aries (1962), çocukluk kavramının on 
beşinci yüzyıldan önce pek var olma-
dığını, kelime olarak da “bebek”, “ço-

cuk”, “ergen” kavramlarının birbirinin yerine kul-
lanıldığını belirtmiştir. Çocuk daha çok yetişkinle-
rin minyatürü, çocukluk ise fazla önemi olmayan 
ve hızlı geçen bir süreç olarak kabul edilmiştir. 
Çocukluk kavramı kendine uygun görülen tam an-
lama Rönesans dönemiyle beraber kavuşmuş olsa 
da, Antik Çağ’da Platon’un, çocukların farklı ye-
teneklere sahip olduklarını ve farklılıklarının dik-
kate alınarak eğitilmeleri gerektiğini savunduğunu 
ya da Comenius’un çocuğun bireyselliğinin, ilgi 
ve yeteneklerinin tanınması gerektiğini vurguladı-
ğını görebiliriz (Yavuzer, 2000).

Çocuğa verilen değer Rönesans döneminde 
artmaya başlamış; John Locke ve Jean-Jacques 
Rousseau gibi düşünürler çocukların iyi ya da kötü 
olarak doğmadıklarını, onlara sunulan ortamlarla 
şekillendiklerini sık sık ifade etmişlerdir. Elbette 
ki hiçbir dönemde tüm çocukların aynı koşulla-
ra sahip olduğu söylenemez. Çocukluk imgesi 
ve kavramı her yüzyıla özgü belli genel algıları 
içermekten ziyade, her yüzyılda farklı bölge ve 
sosyoekonomik kesimlerde değişiklik gösterir. 
Yani hiçbir dönemde tüm kategori ve katmanlar-
da geçerli tek bir çocukluk kavramı olmamıştır, 
dolayısıyla eskiden tamamen değersizleştirilmiş 
bir çocuk algısı olduğunu düşünmek de doğru bir 
bakış açısı olamaz (Onur, 2007). Özetle çocuklar, 
insanlık tarihi boyunca yetişkinlerden daha değerli 
ya da değersiz olduğu dönemler yaşayagelmişler-
dir. Başlangıçtan bu yana insanlık tarihinin farklı 
dönemlerinde farklı çocuk ve çocukluk değerleri 
olmuştur; günümüz dünyasındaysa ilgi zirveye 
oturmuştur. Son yüzyıllarda çocuk kendini devam 
ettirmek, neslini sürdürmek için itici güç imgesi-
dir; umut ve zamana meydan okumanın bir yo-
ludur. Bu yüzdendir ki çocuğa verilen değer son 
beş yüzyıldır olumlu yönde değişmekte, son iki 
yüzyıldır altın çağını yaşamakta ve bugünlerde 
çocuk “her şey” anlamına gelmektedir (Gelis ve 
Philip,1986). 2

Kuşkusuz ki çocuğun kişiliği, şiddetten uzak ve 
yaratılışına uygun olarak ortaya çıkmadıkça, ço-
2  Elif Erol, Çocukluğa Tarihsel Bir Bakış, Çocuk Psikanalizi 
Yıllığı, İstanbul, Berkman Padar Yayın Grubu, 2018.

mülkiyet, siyasi, sosyal sınıf ayrımı yapılmaksızın 
yararlanmalıdır.

2. Çocuklar özel olarak korunmalı, yasa ve 
gerekli kurumların yardımı ile fiziksel, zihinsel, 
ahlaki, ruhsal ve toplumsal olarak sağlıklı normal 
koşullar altında özgür ve onurunun zedelenmeye-
cek şekilde yetişmesi sağlanmalıdır. Bu amaçla 
çıkarılacak yasalarda çocuğun en yüksek çıkarları 
gözetilmelidir.

3. Her çocuğun doğduğu anda bir adı ve devle-
tin vatandaşı olma hakkı vardır.

4. Çocuklar sosyal güvenlikten yararlanmalı, 
sağlıklı bir biçimde büyümesi için kendisine ve 
annesine doğun öncesi ve sonrası özel bakım ve 
korunma sağlanmalıdır. Çocuklara yeterli beslen-
me, barınma, dinlenme, oyun olanakları ile gerekli 
tıbbi bakım sağlanmalıdır.

5. Fiziksel ve zihinsel ya da sosyal bakımdan 
özürlü çocuğa gerekli tedavi, eğitim ve bakım 
sağlanmalıdır.

6. Çocuğun kişiliğini geliştirmesi için anlayış 
ve sevgiye gereksinimi vardır. Anne ve babasının 
bakımı ve sorumluluğu altında her durumda bir 
sevgi ve güvenlik ortamında yetişmelidir. Küçük 
yaşlarda çocuğu annesinden ayırmamak için bütün 
olanaklar kullanılmalıdır. Ailesi ve yeterli maddi 
desteği olmayan çocuklara özel bakım sağlamak 
toplumun ve kurumların görevidir. Çocuk sayısı 
fazla olan ailelere devlet yardımı yapılmalıdır.

7. Genel kültür ve yeteneklerini, bireysel ka-
rar verme gücü, ahlaki ve toplumsal sorumluluğu 
geliştirecek ve topluma yararlı bir üye olmasını 
sağlayacak eğitim hakkı verilmelidir. Bu eğitim-
de sorumluluk önce ailenin olmalıdır. Eğitimin ilk 
aşamaları parasız ve zorunlu olmalıdır.

8. Çocuk her koşulda koruma ve kurtarma ola-
naklarından ilk yararlananlar arasında olmalıdır.

9. Çocuklar her türlü istismar, ihmal ve sömü-
rüye karşı korunmalı ve hiçbir şekilde ticaret ko-
nusu olmamalıdır. Çocuk uygun bir asgari yaştan 
önce çalıştırılmayacak, sağlığını ve eğitimini teh-
likeye sokacak fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişme-
sini engelleyecek bir işe girmeye zorlanmayacak 
ve izin verilmeyecektir.

10. Çocuk ırk, din ya da başka bir ayrımcılığı 

cuğa böyle bir ortam hazırlanmadıkça, değişimin 
evrenselliğine inanan, kişiliği bağımsız çocukların 
oluşturduğu bir toplum var olmadıkça, ülkede ve 
dünyada gelişme ve ilerleme olamaz. 3

Çocukların erişkinlerden farklı fiziksel, fizyo-
lojik, davranış ve psikolojik özellikleri olduğu, 
sürekli büyüme ve gelişme gösterdiği bilincinin 
yerleşmesi, çocukların bakımının bir toplum so-
runu olduğu ve bilimsel yaklaşımlarla herkesin 
bu sorumluluğu yüklenmesi gerektiği düşünce-
si 20 Kasım 1959’da Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu’nca “Çocuk Hakları Bildirgesi” ile kabul 
edilmiştir.

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi, 
pozitif hukuk yanında doğal hukuk açısından da 
anlamlıdır. Çünkü bu bildirgenin düzenlediği 
ve garanti altına aldığı çocuk hakları, genel ola-
rak insan hakları kavramından ayrılamaz. İnsan 
hakları; birey toplum ve devletler bakımından 
yaşamsal öneme sahip bir kavramdır. Özellikle 
demokrasi penceresinden bugünden geleceğe öz-
lemle bakılması, bu kavramı daha da önemli hale 
getirmektedir. Çünkü en yalın anlatımla, demokra-
sinin özünde hak ve özgürlükler vardır. Ancak de-
mokratikleşme bağlamında, bireysel ve toplumsal 
sorunlarımızın çözümüne katkıyı amaçlıyorsak, 
öncelikle insan haklarına ilişkin temel ve analitik 
bilgiye sahip olmalıyız. Bir başka anlatımla ço-
cuk hakları; yaşam, eğitim, sağlıklı yaşam, kişi 
güvenliği, adil yargılanma gibi insan haklarının, 
çocuklar bakımından güvence altına alınmış özel 
biçimlerini yansıtırlar. Dolayısıyla genel olarak 
doğal hukuk bakımından yapılan insan hakları 
açıklamaları, çocuk hakları için de geçerlidir. Bir 
başka anlatımla, insan haklarının doğuştan geldiği, 
devredilemezliği, vazgeçilemezliği ve ticari meta 
konusu olamayacağı gibi özellikler, çocuk hakları 
bakımından da geçerlidir. Doğal hukuk anlayışı, 
gerçekte BM Çocuk Hakları Bildirgesi’nin önsö-
zünde yer almıştır. 4

On ilkeden oluşan bu bildirge aşağıdaki gibidir: 
 1. Tüm dünya çocukları bu bildirgedeki 

haklardan din, dil, ırk, renk, cinsiyet, milliyet, 

3  Hasan T. Fendoğlu, Çocuk Hakları Hukuku, Ankara, Yetkin 
Yayınları, 2014.
4  Fatih Karaosmanoğlu, İnsan Hakları, Ankara, Seçkin 
Yayıncılık, 2011.

teşvik eden uygulamalardan korunacaktır. Anlayış, 
hoşgörü, insanlar arası dostluk, barış ve evrensel 
kardeşlik ortamında enerji ve yeteneklerini diğer 
insanların hizmetine sunulması gerektiği bilinciy-
le yetiştirilmelidir. 5

Çocuğun insan hakları: İnsan hakları, insanın 
insan olmak nedeniyle doğuştan kazandığı, vaz-
geçilemez, devredilemez, zaman aşımına uğramaz 
nitelikteki hakların tümüdür. İnsan hakları ile ço-
cuk hakları aynıdır ancak seçme ve seçilme, me-
mur olma gibi mahiyeti gereği çocuğa uygun ol-
mayan haklar, çocuk hakları değildir. Mahiyetine 
aykırı düşmedikçe insan hakları ile çocuk hakları 
arasında fark gözetilemez. Bir başka deyişle insa-
na verilen tüm haklar, çocuk da insan olduğuna 
göre, çocuğa da verilmek zorundadır. İnsan hak-
larından hiçbiri çocuğa eksik olarak verileme, hat-
ta yerine göre örneğin okullarda sınıf temsilciliği 
seçimi gibi alanlarda oy hakkı, başka uygun alan-
larda sözleşme yapma özgürlüğü olmalıdır. Çocuk 
hakları insan haklarıdır. Mahiyetine ters düşme-
dikçe çocuk hakları ile insan hakları aynı şeyler-
dir, farklı değillerdir. Örneğin çocuğun doğal ola-
rak milletvekili seçme ve seçilme hakkı yoktur, 
çünkü henüz 18 yaşını bitirmiş değildir. Ama ya-
şama hakkı çocuklar dâhil olmak üzere herkes için 
kutsaldır, hatta çocuklar için daha da önemlidir. 6

“Çocuklar Ağlaya Ağlaya Büyür” diyor atasözü 
Fakat bir çocuk ağlayışı duymaya göreyim

Çevremdeki dağlar yasa batıyor sanki  
Öylesine ağrıyor yüreğim  

Anımsıyorum uğursuz savaş yıllarında
Kan içinde kaçan çocukları, yanıp yıkılmış 

yollardan 
Tüm evren ağlıyormuş gibi geliyor bana 

Bir çocuk ağlayışı duyduğum zaman 7

5  https://cocukmeclisi.ibb.istanbul/çocuk-hakları-sozlesmesi
6  Hasan T. Fendoğlu, Çocuk Hakları Hukuku, Ankara, Yetkin 
Yayınları, 2014.
7  Kaysın Kuliyev (Çev: Ataol Behramoğlu), Bir Çocuğa Layık 
Olmak, İstanbul, Tekin Yayınevi, 2016.
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de “atalarca söylendiği varsayılan bilgece sözler. 
Halkın ortak bilgeliğinin ürünü” olarak tanımlanır. 
Atasözlerinin, kültürün taşıyıcısı olduğu ve toplu-
mun çoğunluğu tarafından benimsendiği varsayı-
lır. Bir toplumun atasözlerinde, o toplumun değer 
yargılarına, anlayışına, kültürüne dair düşünce 
kodlarına rastlarız ve dolayısıyla bir  toplumun in-
san haklarına uyumda hangi noktada olduğunu an-
layabilmek için o toplumun atasözlerine bakmak 
da bize bir fikir verebilir. İşe hangi atasözlerine 
bakarak başlayabiliriz? 

İnsanlar arasında doğuştan görülen en temel 
farklılık, biyolojik cinsiyet farklılığıdır. Buradan 
hareketle insana saygı duymanın, öncelikle bu en 
temel farklılığa sahip insanlara aynı oranda say-
gı duyabilmekle başladığı söylenebilir. Oysa ger-
çek hayatta sıkça karşılaştığımız olgulardan biri 
cinsiyet ayrımcılığıdır. Cinsiyet ayrımcılığı, bir 
cinsiyetin diğerinden aşağı görüldüğü ve bir cinsi-
yetin sadece taşıdığı cinsiyet özellikleri sebebiyle 
haklarından mahrum edilmesi olarak tanımlana-
bilir. Toplum olarak cinsiyet ayrımcılığında han-
gi noktada olduğumuzu  anlayabilmek için Türk 
Dil Kurumu’nun web sitesinde “kadın” ve “kız” 
kelimelerini içeren atasözlerine dair bir tarama 
yapıldığında şöyle atasözlerine rastlamaktayız: 
“Kadının yüzünün karası, erkeğin elinin kınası”, 
“Tarlayı düz al, kadını kız al”, “Kadının şam-
danı altın olsa mumunu dikecek erkektir”, “Kızı 
gönlüne bırakırsan ya davulcuya kaçar (varır) ya 
zurnacıya”, “Oğlan doğuran övünsün, kız doğu-
ran dövünsün”, “On beşinde kız, ya erde gerek 
ya yerde”, “Kızını dövmeyen, dizini döver”. Bu 
atasözlerinin her biri, açıklamaya mahal bırak-
mayacak biçimde ayrımcılık içermektedir. Bu 
atasözlerinin hala sözlüklerimizde yani dilimizde 
var olmaları, kültür kodlarımızda kadına dair bir 
cinsiyet ayrımcılığının olduğunu düşündürmek-
tedir. Bu noktada şunu sormak gerekir: Bu kültür 
kodlarımız değiştirilebilir mi? Eğer değiştirilebi-
lirse bu nasıl yapılabilir? Sözel kültürü ve toplum 
bilincini inşa edenin dil olduğu düşünülürse, böyle 
bir değişimin ancak dil değişimi üzerinden yapıla-
bileceği söylenebilir. Bu değişim sürecinde birkaç 
yol izlenebilir: Bir yol, bu türde ayrımcılık içeren 
atasözlerinin dilimizden ve bilinçlerimizden silin-
mesi amacıyla ders kitaplarından ve sözlüklerden 

İnsan haklarının temelinde “saygı” kavra-
mının yattığı söylenebilir. İnsan, varolduğu 
için, yani, kültürü, etnisitesi, ahlakı, ırkı, 

eğitim düzeyi, biyolojik yapısı gibi niteliklerden 
bağımsız olarak, sadece varolduğu için özünde 
bir saygıyı hakeder. Bunun sebebinin, insan va-
roluşunun, düşünebilme, hayal kurabilme, içgörü 
gibi yüksek becerileri potansiyel olarak barındır-
ması olduğu söylenebilir. Dünyada yaşayan baş-
ka hiçbir varlık, insan varlığı kadar üst düzeyde 
yetilerle donatılmamıştır. Evrensel İnsan Hakları 
Beyannamesi’nde sözü edilen tutum ve davranışlar 
da, insana ancak böyle temel bir saygının duyuldu-
ğu ortamlarda yeşerebilir. Peki eğer bir ortamda, 
insan, hakettiği saygıyı göremiyorsa o ortamda 
nelerle karşılaşırız? Saygının olmadığı ortamlarda 
saygının yerini ne alır? Böyle ortamlarda saygı-
nın yerini alan şeylerin, nefret söylemleri, ayrım-
cılık, dışlama, damgalama, gayri-insanileştirme 
gibi tutum ve davranışlar olduğu söylenebilir. Bu 
noktada, günümüzde pek sık duymadığımız “gay-
ri-insanileştirme” terimini biraz açmak gerekebi-
lir. Gayri-insanileştirme, kişinin, kendi grubunun 
haricinde olan bir dış-grup üyesini, insan türünün 
dışında ya da daha az insani özellik taşıyan bir ya-
ratık (böcek, canavar vb.) ya da nesne olarak göre-

rek, onu değersizleştirmesi olarak tanımlanabilir.
(1,2) Tarihe baktığımızda bir insan grubunun başka 
bir grubunu, insan dışı bir tür olarak görerek on-
lara, “böcek” , “sabun” , “maymun” vb. isimlerle 
adlandırmalarının örnekleriyle sıkça karşılaşırız. 
İnsan varoluşuna yönelik temel bir saygının ol-
duğu ortamlarda bu türde şiddet içerikli tutum ve 
davranışların görülmesi beklenmez. 

Burada şu soru sorulmaya değer: Bir kişinin ya 
da toplumun, insan varlığını ne kadar saygıdeğer 
bulduğunu ve dolayısıyla yukarıda bahsedilen şid-
det türlerine (ayrımcılık, gayri-insanileştirme, öte-
kileştirme vb.) ne kadar yatkın olduğunu nasıl an-
layabiliriz? Bireyi ele aldığımızda bunun bir yolu, 
o kişinin, diline, yani cümle örgüsüne, gramerine, 
seçtiği kelimelere bakmaktır. O kişinin anlam dün-
yasını dili üzerinden analiz edebilir ve şiddete olan 
meylini kestirebiliriz. Peki toplumun bu konudaki 
bilinç düzeyinin ne olduğunu nasıl anlayabiliriz? 
Bunun kuşkusuz pek çok yolu vardır ama bir top-
lumun sahip olduğu bilinç düzeyinin yapısını an-
layabilmenin bir yolu da o toplumdaki söylemleri 
incelemektir. Toplumda öne çıkan söylemlerin ne-
ler olduğunu görebilmek için bakabileceğimiz yer-
lerden biri ise o toplumun atasözleridir. Atasözü, 
Orhan Hançerlioğlu’nun felsefe ansiklopedisin-

kaldırılması olabilir. Bu yoldaki risk geçmiş kültü-
rümüze ait izleri silmek olacaktır; ama, toplumsal 
bilincin temizlenmesini sağlayabileceği için de bir 
avantajdır aynı zamanda. Bir başka yol, bilinçler-
de kadına dair bu atasözlerinin doğmasına vesile 
olan kadın algısının, yeni bir kadın algısıyla değiş-
tirilmesidir. Bu yeni kadın algısının temelini, ya-
zının ilk başında bahsedilen “insana sadece insan 
olduğu için saygı duyma” yani kısaca “saygı” de-
ğeri oluşturmalıdır. İnsan haklarıyla uyumlu ola-
rak, ayrımcılık karşıtı bir dil ile yeniden kurulan 
bu kadın modelinin, toplum tarafından algılanıp 
bilinçlerde içselleşerek hayata geçebilmesi için 
de ders kitaplarında, gazete haberlerinde, edebiyat 
eserlerinde, filmlerde, kamu spotlarında işlenmesi 
gerekir. İnsan haklarından mahrum bir kadın algısı 
sunan haberler, ders kitabı içerikleri ve sanat eser-
leri varolmaya devam etse de insana hakları temel 
alınarak oluşturulacak yeni bir kadın modeli işle-
nerek güç kazandıkça saygının artacağı ve şiddetin 
azalacağı bir döneme olan inancımız pekişecektir.      

Son söz olarak denilebilir ki, insan haklarını 
hayata geçirebilmek, kişinin ve toplumun dilini ve 
söylemini bu değerlere uygun olarak yeniden yapı-
landırmasıyla başlar. Hayata geçirilmeyen haklar 
ise beyaz bir kağıt üzerindeki noktacıklardan öte 
gidemeyecektir. İnsan hakları, saygı değeri üzeri-
ne kurulu bir kavramdır ve barışçıl bir dünyanın 
temelidir. İnsan varoluşunun fiziksel ve psikolojik 
olarak sağlıklı biçimde sürdürülebilmesi de buna 
bağlıdır.  

Kaynakça:
1- Demir, N., Kadınların Diğer Kadınları Gayri-

insanileştirmesi ve Yardım Etme Eğilimi: İç-Dış 
Grup Algısı ve Tecavüzün Etkisi, Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, yayınlanma-
mış yükseklisans tezi, 2016.

2- Özdemir, D.Ö., Sosyal Kategorilemenin Gayri-
İnsanileştirme Üzerine Olan Etkisi, Abant İzzet 
Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, ya-
yınlanmamış yükseklisans tezi, 2017.

3- Çelik, E., İnsan Onurundan İnsanın Kırılganlığına: 
İnsan Haklarının Temelinde Yatan Kavramları 
Yeniden Ele Almak, Hacettepe Üniversitesi Sosyal 
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Giriş

“Bedenimin efendisi, ruhumun kaptanıyım”

Burma’nın Kayan kabilesinin kadınları-
nın boyunlarına taktıkları metal halka-
lar, Paris’in moda sektöründe çalışan 

bir kadın ya da erkek için çekici olmaktan çok 
uzak, hatta yasaktır. Bir Kayan kadını gibi boyun 
bağlayarak modern dünyada yer bulamazsınız. Ya 
da Himba kadınlarının çıplak bedenlerini kırmı-
zı çamurla kaplamalarını güzel ve alımlı bulacak 
modern dünya insanı bulmak bir hayli zor olacak-
tır. Buna karşılık Brezilya Amazonu kabilelerinin 
yaşlılarının, modern insanlar gibi giyinmeyi ve 
giyinik gezmeyi hem ayıp hem de çirkin buldu-
ğunu biliyor muydunuz? Bu kabilelere göre gü-
zel 1 görünmek için çıplak olmak birinci koşuldur. 
Ancak çıplaklık seksapelle değil estetik ve güzel-
lik ile ilişkilendirilir (Aksoy, 2014, s. 18). Modern 
dünyada ise güzellik; toplumsal bir norm ve kültür 
göstergesi olmaktan tamamen sıyrılıp dev bir sek-

töre dönüşmüştür.
Resim1: Boticelli “Venüs’ün Doğumu”

1  Güzellik, yalnızca duygu, coşku, hoşlanma duygusu 
uyandıran nitelik değildir, güzellik aynı zamanda ‘düşünsel 
ve ahlaksal yönleriyle de hayranlık uyandıran şey’dir 
(Püsküllüoğlu, 2007, s.802). Antik Çağ’da Yunanlı 
düşünürler, güzellik kavramının kapsamına iyiliği de 
almışlardır (Cevizci, 2002, s.464). Ancak güzellik kavramı bu 
yüzyılda, günlük yaşam pratikleri içinde, düşünce, ahlak ve 
iyilik kavramlarıyla birlikte anılmamaktan çok uzaklaşmış, 
somutlaşmış ve bedene indirgenmiştir.

Plastik cerrahide yaşanan gelişmelerle cinsiyet 
değiştirmenin olanaklı hale gelmesi, günümüzde 
bizleri, yalnızca güzelliğin değil, insanları bedenin 
ne olduğu ve sınırlarının ne olduğu konusunda dü-
şünmeye zorlamaktadır 2 (Işıkdoğan, 2007, s. 07). 
Velliquette  (2000), tüketiciye yönelik davranışsal 
bir yaklaşımla, bedensel tasarımların, iletişim biçi-
mi şeklinde algılandığını söyler. Piercing, dövme, 
kıyafet, kozmetikler, mücevherler, estetik operas-
yonlar bir dizi anlamları ifade ederler. Geçicilik 
veya süreklilik taşıyan bu bedensel tasarımlar, 
tüketiciler tarafından cinsiyeti, statüyü, yaşam bi-
çimlerini, ilgilerini, rollerini ve diğer kimlik özel-
liklerini ortaya koymak için kullanılır3 (Özcan, 
2007, s. 222). Tüketim kültürü özellikle modern 
toplumlarda, beden projesini toplum için bir genel 
etkinlik haline getirmiştir. Çağdaş toplumlar, bede-
ni adeta bir proje haline getirmeye yardım edecek 
düzenleyici inanç ve uygulamaların şantiyesi hali-
ne gelmiştir. Günümüzde, özellikle tıp teknoloji-
si, transseksüel ameliyat ve estetik ameliyatı gibi 
yollarla insanların bedenleri yeniden yaratılmakta-
dır. Bu bağlamda, Turner (1996), “kontrol edilmiş 
beden hakkında konuşma tarzı olarak diyet fikri ve 
bedeni tıp, hukuk gibi ‘kuralcı baskı kurumlarının’ 
hedefi olarak düşünmeye odaklanmanın” öne çık-
tığını bildirmiştir (Kızılçelik, 2003, s. 90).  

Çağdaş uygarlığın modern insanı, hem beden 
hem de ruh olarak birbiriyle çelişen iki dünya 
içinde yaşamak, sürüklenmek ve doyum bulama-
mak durumundadır. Bir tarafta insan, gerçekliğin 
ve dünyevi zamansallığın ortak dünyasına hapse-

2  Plastik cerrahi uygulama alanlarını ve çeşitlerini gün 
geçtikçe genişletmektedir. Yapılan operasyonlar kimi zaman 
abartılı göğüs ve dudak, kimi zaman bir ünlüye ve hatta kimi 
zaman da bir hayvana benzemek isteyen insanların taleplerine 
cevap verebilmektedir. Plastik cerrahi operasyonunun 
sınırları ve ahlaki parametreleri bu alanın en çok tartışılan 
konularındandır. Piercing, dövme, rasta ve başka türlü 
bedensel uygulamalar, daha önce özgürlük, gençlik, sisteme 
bir tür bedensel başkaldırı, marjinallik gibi kavramları 
çağrıştırır ve genel olarak gençler tarafından tercih edilirken 
günümüzde hedef kitle silikleşmekte, artık her sınıf ve yaştan 
insanda bu tür beden süslerine rastlanabilmektedir.

Bedenin 
Metalaşma 
Süreci ve 

Reklam Yoluyla 
İmaj Yaratımı

Ürün Anıl Özdemir
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dilmiş, gereksinim ve yokluk tarafından ezilmiş, 
doğa tarafından acımasızca bastırılmış, maddenin, 
duyusal amaçların ve bunların hazlarının ağına dü-
şürülmüş, sonuç olarak doğal içgüdü ve tutkular 
tarafında sarılmış ve kendinden geçirilmiş olarak 
görünür. Bu durum tutsaklık ve sonluluk duygusu-
nu doğurur. Diğer yanda ise Hegel (1994), insanın 
evrensel yasalar ve buyruklar yaparak, kendisini 
öncesiz-sonrasız bir düşünce ve özgürlük alanına 
yükselttiğini ve bu yolla sonsuza açıldığını söyler 
(Özdemir, 2011a, s. 13). Ancak toplumdan uzak-
laşma ve bireyselleşme, insan sınırsızlığının en 
büyük engelleyicilerindendir.

Shilling’in (2003) ifadesiyle; “Çağdaş popüler 
kültür içinde bedenin konumu, bedenin hiçbir yer-
de ve zamanda görülmediği oranda bireyselleşti-
ğini yansıtır. İnsanlar gittikçe daha çok bedenle-
riyle ilgilenir hale gelmektedirler” (Özcan, 2007, 
s. 223).

Filmlerde veya televizyon programlarında 
gördüğümüz ünlüler, sıradan insanların hayranlık 
duyduğu ideal beden ölçülerine sahiptirler (Atik 
ve Örten, 2008, s. 17). Gündelik yaşamın hemen 
her alanında kadınlar, medyanın sunduğu “ince 
beden – hokka burun – yanık ten – dolgun meme 
ve dudak – uzun bacak – pürüzsüz cilt – inci diş – 
sağlıklı saç” gibi özelliklerden oluşan bir imaj seti-
ne bağımlı hale getirilmiştir. Çeşitli söylem, eylem 
ya da pratiklerin tekrarından oluşan bir içselleştir-
meye maruz kalan kadınlar, Gramsci’nin (1971) 
anlatımıyla gönüllü kabule dayalı hegemonik bir 
sürecin aktörleri olarak rol almaktadırlar (Güzel, 
2013, s. 82). 

Kadın, ya rıza göstererek kendini, tanımlanan 
bu güzellik normlarına uydurmaya çalışacak ya da 
çevresi tarafından bedeniyle ilgili sorgulanacak, 
en kötü ihtimalle dışlanacaktır.

Starlar, artık fiziksel kusursuzluk idealleri uğ-
runa, yeni makyaj teknikleri, saç bakımları ve 
cerrahi ameliyatlar gibi kusurları ortadan kaldırı-
cı teknikleri, topluma örnek teşkil edecek şekil ve 
içerikte kullanmaktadırlar. Tüketim kültürü “genç-
lik = güzellik = sağlık” şeklinde bir denklem üze-
rine kurulmuştur (Özcan, 2007, s. 226). Tüketim 
toplumunun hegemonyasını üzerine konumlandır-
dığı, reklam ve popüler kültür ürünleri üzerinden 
idealize ettiği bedenin –ki Baudrillard (2002a) 

duruma gelmiştir. Her şeyden önce, ileri endüstri 
toplumlarında etkisi altında, yeni sunma biçimle-
ri, yeni teknikler gerçekleştirilmiş; çok geçmeden 
fizyoloji hatta ruhbilim alanındaki araştırmalar-
dan da yararlanılmaya başlanmıştır. Reklamlarda 
saplantılara, cinsel içgüdüye vb. bel bağlanması 
zamanla politik propagandada da bu yöntemlerin 
benimsenmesine neden olmuştur. Çünkü reklam 
aynı zamanda bir bilim olmaya yönelmiş, sonuç-
ları denetlenebilir ve etkinliği kanıtlanabilir hale 
gelmiştir. Böylece yeni insanın edilgenliği de or-
taya konmuş olmaktadır. Belirli bir saplantı de-
recesinden, belirli çekim süreçlerinden sıyrılması 
her geçen gün daha da güçleşmektedir. Tekniklerin 
ilerlemesi bugün reklamı da yeni bir evreye getir-
miştir: artık inandırmaktan çok ‘sarsmaya’, açık-
lamaktan çok esinlemeye çalışılmaktadır. Slogan 
yineleme, çekici görüntüler; ciddi ve kanıtlayıcı 
ilanları gölgede bırakmakta, reklam bilgilendiri-
ci olmaktan çok esinleyici bir nitelik taşımakta-
dır. Bu durum ise bireyin şahsiyetinde yıkıma ve 
bozulmaya yol açmaktadır (Turan ve Esenoğlu, 
2006, s. 77). Kimlik aşınması konusunda yaşanan 
bu karmaşaya, sistem tüketim üzerinden çözümler 
geliştirmiştir.

Bir kimse artık herhangi hazırdaki bir kimli-
ği kabullenmek yerine, mevcut birçok seçenek 
arasından istediğini seçme ve her an bu kimliği 
yenisiyle değiştirebilme şansına da sahip olmuş-
tur. Beden ise burada kimliklerin bildirilmesinde 
kullanılan bir meta haline dönüşmüştür. Çünkü 
bedenlerimiz kimliklerimizin temsilcileri oldukla-
rından bedensel imajlarımızla kimliğimizin anlatı-
ları tutarlılık göstermelidir (Özcan, 2007, s. 218). 
Bu evren içinde geleneksel çalışma ilişkilerinden, 
insan karakterine ve tüketim anlayışına değin her 
şey anlık değişimin katı yasalarına tâbidir (İlhan, 
2007, s. 284). Kişi kendisini tamamen bu akışkan-
lıklar/geçicilikler dünyasına endeksler, bu dünya-
nın normları değiştikçe de kendini baştan/yeniden 
kurar. Her defasında kendini yeniden inşa eden 
kişi sonuçta omurgasızlaşır. Karakteri, sürekli de-
ğişimin aşındırıcı etkisine maruz kalan bu “likit 
kişilik”li birey, hem ruhsal hem de bedensel defor-
masyonlarına, satılan ürünler ve yaratılan güzel-
lik – sağlık sektörü üzerinden çözüm arar (İlhan, 
2007, s. 288). Likit kişilikli birey her tür modaya 
uyum sağlar ve o modanın ürünlerini tüketir. Dünü 

bunu “manken” olarak tanımlamaktadır, disiplin 
altına alınmış bir beden olduğu açıktır (Işıkdoğan, 
2007, s. 49). İdeal bedenin manken tanımı ile öl-
çülendirilmesi ve olması gereken ölçüler bütünü 
haline gelmesi, bireylerin “kendilerini fazla kilolu, 
yeterince güzel değil olarak algılamalarına ve sü-
rekli diyet yapma eğilimine girmelerine” yol aç-
maktadır (Atik ve Örten, 2008, s. 19). Beri taraftan 
küreselleşmenin ekonomi politiği, bedenin görü-
nümünü de iyiden iyiye bozmuştur. Başta Amerika 
olmak üzere çoğu ülkenin en önemli problemlerin-
den birisi, şişkoluktur. Şişkoluk – Obezite, küresel-
leşmenin tüketim kültürünün temel dayanakların-
dan birisi olan hapır-hupur tüketmenin ürünüdür. 
Şişkoluk, Baudrillard (2002b) için: “İnsan vücu-
dunu bir tür ortadan kaldırma yöntemine benzer. 
Şişkoluk, normal vücut ölçülerini düzenleyen gizli 
kuralı ortadan kaldırmıştır” (Kızılçelik, 2003, s. 
91). Diyetle ilgili binlerce ürün, program ve gazete 
haberi de ayrıca sistemin bedeni tahakküm altına 
ve disipline sokma yöntemlerindendir. Peki, beden 
üzerinde yapılan bunca uygulama ve uluslararası 
dev endüstrileşmenin amacı nedir?

Baudrillard’ın (2004) ifadeleriyle “Beden sattı-
rır. Güzellik sattırır. Erotizm sattırır.” Reklamcılık 
sektörünün kitlelerdeki, “başkasını erotik bir obje 
olarak görme dürtüsü”nü keşfetmesi zaman alma-
mış, satılmak istenilen malın/hizmetin yanında 
arzu nesnesi olarak kodlanmış bir kadın bede-
ni göstermek yaygın bir stratejiye dönüşmüştür. 
Zamanla erkek bedeni de kadın bedeniyle aynı 
kaderi paylaşmış; erkeğe ya da kadına ait olsun, 
tüketim toplumunda bugün dolaşıma giren he-
men her imajda beden bir tüketim nesnesi olarak 
karsımıza çıkmaya başlamıştır (Işıkdoğan, 2007, 
s. 1-2). Doane (1986); “Kadından bahsetmek ya 
da onu düşünmek, kaçınılmaz bir şekilde bedeni 
anımsatır,” der (Kaya, 2011, s. 123). Artık erkeği 
de bu kategoriye sokmak mümkündür.

Günümüz insanını, şu ya da bu ürüne, şu ya da 
bu markaya yöneltmek; yalnızca bir ürünü başka 
bir ürün yerine benimsetmek değil, onda, bu ürüne 
bir gereksinim yaratmak da reklamcılar için çok 
kolaydır artık. Bu, yeni propaganda mühendisle-
ri için etkisi kesin ve korkunç bir buluştur; orta-
lama insan özünden etkilenebilir bir varlık, ona 
kendi görüşleri sayacağı görüşler esinlemek, tam 
anlamıyla “düşüncelerini değiştirmek” olanaklı 

ve dünün güzellik normlarını hemen unutuverir.
Çalışmanın başında da belirttiğimiz gibi, bu-

gün beden, modern bireyin kendi irade, tasarruf 
ve tahakkümünden çıkmış, iletişim araçları ve 
kitle kültürü (moda – popüler kültür) aracılığıyla, 
baskın ve yaygın olan normların eylem alanına 
dönüşmüştür. Beden üzerinden yapılandırılan po-
litikaların, küresel ölçekte etkili olması durumunu 
yoksul bir ülke olan Venezuela üzerinden, değişik 
bir örnekle vermek istedik: 

Aksoy (2014, s. 18), tüm dünyada geçerli olan 
güzel beden ve güzel olma dayatmasını, dünya 
güzellik yarışmalarında başarı kazanan genç ka-
dınlarıyla tanınan Venezuela’da,  para kazanmak 
isteyen yoksul insanlar (çete), güzel olmak isteyen 
varlıklı kadınlar ve saç hırsızlığına uğrayan uzun 
saçlı kadınlar bileşeninden oluşan oldukça ilginç 
Pirana Çetesi örneğiyle açıklar. Venezuela’da ya-
ratılan güzellik algısına göre kadınlar; uzun, ince 
ve mümkünse iri göğüslü ayrıca, uzun, sağlıklı, 
düz ve boyanmamış saçlara sahip olmalıdır, kısa 
saçlı olmaları hoş karşılanmaz. Pirana çetesi bir-
kaç yıldır varlık gösteriyor, üyeleri kadın ve erkek-
lerden oluşur, çete üyeleri genellikle tabanca taşır, 
ancak çetenin asıl silahı keskin bir makastır! Çete 
üyeleri uzun saçlı kadınlara yaklaşır, makas ile ka-
dınların saçını alabildiğine uzun keserler. Pirana 
çetesi, kurbanlarını genellikle alışveriş merkezle-
rinde ya da sahil şehirlerinin popüler mekânların-
da, kalabalık ortamlarda avlar. Kesilen (çalınan) 
saçlar 750 – 1000 dolar arasında fiyatlara satılır. 
Pirana çetesinin sattığı doğal saçları satın alan gü-
zellik merkezleri, toplumun güzellik normlarına 
sahip olmak isteyen ve yeterli paraya sahip olan 
kadınların saçlarına kaynak yapar. 3

Beden üzerinden kadınlara yapılan güzellik 

3  Aynı zamanda bir kadın istismarı olan bu hırsızlık eylemi 
sonucu, özenle uzattığı saçları bir anda çalınan kadınlarda 
psikolojik travma oluşmakta ve bu kadınlar çevrelerinden 
dışlanabilmektedirler (Aksoy 2014, s.18). Burada sorulması 
gereken soru, saçları çalınan kadınların neden dışlandığıdır; 
toplumun güzellik normlarına sahip olmayan bireyin, 
toplum tarafından yalnızca beden güzelliğine dayanarak 
dışlanabildiği görülmektedir. Bu tür bedensel uyumsuzluk 
dışlanması; çok kısa, çok uzun, obez – hastalık ölçüsüne 
varan şişmanlık (Püsküllüoğlu, 2007, s.1316), herhangi bir 
fiziksel engeli olan, ya da etnik özellikleri (Afro-amerikan, 
Arap,  Çinli, Hintli, Ortadoğulu vb.) baskın bireyler için de 
geçerlidir.
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baskısının güzellik sektörü üzerinden küresel öl-
çekte endüstrileşmesini yine Venezuela üzerinden 
çok anlamlı ve kapsayıcı bir örnekle verelim: 

Venezuela’da halkın yarısı dar gelirli (yoksul-
dur) ancak özellikle 90’lı yılların sonlarından iti-
baren, Venezuelalı genç kadınların dünya güzeli 
seçilip servet sahibi olabildiği görülünce, ülkede 
patlayan güzel kadın sektörü, bir anda gecekondu 
mahallelerinin umudu haline gelmiştir. Her yıl on 
binlerce genç kadın barrio’lardan (kenar mahal-
le) çıkıyor ve şehrin merkezine iniyor, eğer belli 
ölçüleri tutuyorsa, bir dizi estetik operasyon ve 
bakım sonucunda dünyanın beklediği “Venezuela 
Güzeli” şeklini alıyor. Bu operasyonlar için kre-
di çekenler ya da ailelerinin tüm birikimini kulla-
nanlar bile var. Bazı aileler ise kızları için, estetik 
operasyona ihtiyaç duyduğu takdirde zorlanma-
ması için, bebekliğinden itibaren para biriktiriyor. 
Ülkenin bütün büyük kentlerinde sürekli güzellik 
merkezleri, estetik cerrahi klinikleri açılıyor ve bu 
merkezler her kesime hitap eden ücret (kalite) yel-
pazesiyle hizmet veriyor (Aksoy, 2014, s. 1).

Resim 2: 2013 Miss Universe Güzeli “Venezuela’dan 
Gabriela Isler” (Kaynak: http://www.huffingtonpost.com/)

lık demektir (Işıkdoğan, 2007, s.i). Hayran olunan 
ve peşinden milyonları sürükleyen güzelliktir. 

Beden dünyayı değiştiren, dönüştürendir, 
Fransız İhtilalinde olduğu gibi. Sonuç olarak be-
den birçok şeydir ancak bugün, sözlükte tanımlan-
dığı gibi; yalnızca canlı varlıkların maddi bölümü 
(Püsküllüoğlu, 2007, s. 263) olmaktan ibaret değil-
dir belki ancak, bugün çağdaş uygarlık için nesne-
den ve dayatılmış güzellik normlarından ibarettir.

Beden üzerinde yapılandırılan bu çalışmada, 
beden üzerinde kurulan disiplin ve yine bedeni 
nesneleştirme pratikleri; uygarlık, kapitalizm – tü-
ketim, imaj – kimlik ve reklam – beden kavram-
larından oluşturulan başlıklarla ilişkilendirilerek 
sorgulanacak ve anlamlandırılacaktır.

Bedenin Uygarlık Serüveni
Klasik modern evrede sosyolojinin ilgi alanı-

na henüz girmeyen beden, daha sonraki aşamada 
sosyoloji disiplininde önemli bir konu haline gel-
miştir. Modern sürecin ilk evresinde zihin – beden 
şeklinde ortaya konulan kartezyen ayrım ile zihin 
sosyolojide, beden ise daha ziyade doğal bilimle-
rin alanında incelenmiştir. İlerleyen süreç ile bir-
likte teknolojik alanda ortaya çıkan yenilikler, fe-
minist hareketlerin hızlanması, tüketim kültürü ve 
toplumuna paralel olarak medya ve televizyonun 
bedeni metalaştırması sonucunda insanlar, beden-
lerine daha fazla önem vermeye başlamış, beden 
sosyoloji alanında akademik bir araştırma konusu 
haline gelmiştir (Özcan, 2007, s. 218).

Küreselleşme ile birlikte, 20. yüzyılda beden-
leştirme ve beden üzerinden iktidar kurma politi-
kaları farklı bir yapıya kavuşmuştur. Bu durumda 
postmodernizm eleştirmenlerinin sözlerine kulak 
vermek yararlı olacaktır. Çağımızın standartlaşmış 
öznesinin tüketen birey (homo consumis) olarak 
belirmesi, bu beden politikalarının da tüketiminin 
var olduğunu göstermektedir. Önceden doğrudan 
kural koyucularla meşruluğunu sağlayan beden 
politikaları artık birey tarafından içselleştirilmiştir 
ve oto-kontrol mekanizması ile pekiştirilmektedir. 
Çağımızın önemli düşünürlerinden Baudrillard, bu 
politikaların gösterge değerlerinde çoğaldığından 
ve bireyin ise göstergelerle kuşatıldığından bah-
setmektedir (Topaloğlu 2010, s. 255).

Yalnızca günümüzün çağdaş uygarlığı içinde 
değil, kültür tarihi boyunca kadının üzerine kod-
lanan olumsuz, ikincil, zayıf olan dişilik imajı, gü-
zelliğe dair söylemler aracılığıyla yeniden üretil-
mektedir (Güzel, 2013, s. 84). Bu tür bir zayıflığın 
giderilmesi çabası, kadın üzerinde yine tarih bo-
yunca tüm yaşamını etkileyecek güce sahip olmuş-
tur. Kadın bedeni söz konusu olduğunda iktidar ve 
sistemin kadından beklentisi yalnızca tanımlanmış 
olan beden güzelliği değil, doğurganlığının da di-
sipline edilmesi ve kontrolüdür. 

Kadın, amaca göre üremeye teşvik edilir ya da 
üreme özelliği törpülenmeye çalışılır. 4 Beden ve 
görünümü, dinlerin, siyasal rejimlerin, modanın 
ve popüler kültürün sürekli bir mücadele alanıdır 
(Işıkdoğan, 2007, s.i). 

Beden, kanunu cisimleştirmek, onu metinleştir-
mek için disiplin altına almaya yönelik amaçlarda 
kullanılmasına rağmen, toplumsal denetim açısın-
dan tehlikeli boyutlarda güvensiz bir konum olma-
ya devam ediyor. Bu nedenledir ki sistem bedenle 
başa çıkabilmek amacıyla güçlü ve kuşatıcı aygıt-
lar geliştirmek zorundadır (Fiske, 1991, s. 118-
119). Nedir bedenden gelebilecek tehlike, bedenin 
gücü nereden kaynaklanır? Öyleyse beden nedir?

Beden hem yapan, hem yıkandır, insandır. Hem 
doğuran kadın, hem öldüren askerdir. Kimi zaman, 
ruhun hapishanesi, kimi zaman özgürlüğün somut 
simgesidir. Güzeldir ve çirkindir. Aynadaki bendir.

Beden bir savaş aygıtıdır: Savaşlarda yok ol-
maya ya da sakatlanmaya yollanan da, cephe ge-
risinde harıl harıl silah üreten de bedendir. Beden 
totaliter rejimlerin güç gösterisidir: Führer’in gücü 
parti toplantılarında bir araya gelen/getirilen yüz 
binlerce bedende somutlaşır. Beden savaşlarda 
kitlesel olarak katledilendir. Ülkeleri, kıtaları fet-
hedendir. Beden iş gücüdür: Devasa eski Mısır 
piramitlerini, yüzlerce metre yüksekliğindeki gök-
delenleri, uzaydan görünebilen Çin Seddini inşa 
eden de, Endüstri Devrimi’yle büyük şehirlere 
toplanıp fabrikalara tıkılan da bedendir. 

Beden aynı zamanda daha çok işgücü, daha çok 
savaş aygıtı ya da daha çok sorun, yoksulluk ve aç-

4  İktidar kimi zaman nüfus planlamasını kimi zamansa 
nüfus artışını destekler. Yoksul ve istihdam edilmemiş 
bölgelerde nüfus planlaması uygulanırken, gelişmiş ve refah 
seviyesi yüksek ülkelerde nüfus artışı teşvik edilmektedir.  

Deleuze ve Parnet’nin (1990), “fizikî, biyolo-
jik, psişik, sosyal, fiilî olabilirler, bunlar daima 
gövdedirler veya derlemedirler” dediği bedenler, 
kapitalizmle birlikte önemsenmeye başlanmıştır. 
Küreselleşmenin eski adresi olan kapitalizm, tü-
ketim ve gösteriş üzerine kurulu olduğu için be-
deni önemsemiştir (Kızılçelik, 2003, s. 89). Elias 
(2000), “Küreselleşen dünyamızda beden o denli 
önemli hale gelmiştir ki, uygarlık ya da uygarlaş-
ma dahi bireylerin uyuma biçimlerinden, sümkür-
me, tükürme ve yemek yeme biçimlerine kadar her 
şeylerinin değişmesi, kısaca bireylerin davranış 
ve alışkanlıklarının farklılaşması olarak ele alı-
nır,” der. Kapitalizm, özünde, haz üreten bir haz 
makinesidir. Deleuze ve Guattari’nin dediği gibi, 
kapitalizmle birlikte, insan bedeninin her organı 
bir makineye dönüşmüştür; yeme – makinesi, anal 
– makine, konuşma – makinesi ve nefes alma – 
makinesi gibi. Bauman’ın (2001), “Kendini kötü 
hissediyorsan ye! Kurtuluşa giden yol gırtlaktan 
geçer; tüket ve kendini iyi hisset” sözü, tüketim 
merkezlerinin birer tapınma yerleri ve eğlen-
ce mekânları haline geldiği günümüz dünyasını 
çok doğru açıklar (Kızılçelik, 2003, s. 90-91). 
Küreselleşme kültürü de, bedenin haz almasına 
dayalıdır. Beden, duyarlığı yüksek ve tavında bir 
haz aracıdır. Bu haz, cinsel, midesel ve fiziksel 
egzersizden alınan hazları içermektedir. Bauman 
(2001), artık, tartışmasız özel mülk olan bedenin, 
heyecan verici, büyüleyici, çıldırtıcı ve mest edici 
olduğunu söyler (Kızılçelik, 2003, s. 90).

Kapitalizm dinamiklerinde, ertelenmiş do-
yumlar ve vaat edilen ödüllerle, irade kullanımı 
ve bilinçli seçim üzerinde zayıflatıcı bir etki oluş-
maktadır. Ne istediğini, neden istediğini ve ne za-
man istediğini bireyin yerine düşünüp karar veren 
kapitalist sistem otorite haline gelerek, bireyle 
üzerinde kendi mekanizmasını işletmeye yönelik 
şartlı refleksler oluşturabilir denetim gücüne ulaş-
mıştır (Sennet, 2009, s. 28-29). İngilizcede esnek-
lik sözcüğünün asıl anlamı, rüzgârda eğilen ağaç 
dallarının tekrar eski konumunu alması gözlemine 
dayanır. İdeal düşüncede esnek insan davranışının 
da aynı elastik güce sahip olması, bunun sonucun-
da günlük yaşamın her alanında değişen koşullara 
uyum sağlayarak onlardan zarar görmemesi gere-
kir. Ancak gerçekte ise esneklik uygulamaları bi-
reyi ezen güçler üzerinde yoğunlaşır, bunun kar-
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şısında tepkisel olarak ortaya çıkan bürokrasi ve 
rutine karşı isyan ve esneklik arayışı, insanı özgür-
leştirecek koşulları yaratmak yerine yeni iktidar ve 
kontrol yapıları üretmiştir (Sennet, 2011, s. 47).

Kontrol yapıları iki aşamalı olarak, hem maddi 
hem de manevi bir biçimde bedeni yıpratmakta, 
bunun karşılığında da onu tekrar tamir edip, yeni-
leme vaadi ile beden amaçlı tüketime de yönlen-
dirmektedir (Gür, 2010, s. 306). Sistem reklamlar 
aracılığıyla daha çok yemeyi dayatırken, zayıf kal-
manın yöntemlerini de aynı sıklıkla işler. 

Guinn (1991), “Şöhretli insanların zaman za-
man önerdikleri diyet programlarına gazetelerde 
rastlanabilir; kitapları dahi çıkmıştır. Tüketiciler 
bu tanınmış insanların hem diyet ve gençlik tavsi-
yelerini hem de giyim, kuşam ve yaşam tarzlarını 
örnek alırlar. Kitle iletişim araçları bu güzellik 
mitinin oluşturulmasında oldukça etkili bir ko-
numdadır,” der. Özellikle ergenlik dönemindeki 
çocukların ideal beden imgeleri televizyon rek-
lamlarında tavsiye edilen vücut ölçülerinden ve 
ünlü kişilerin görünüşlerinden etkilenmektedir. Bu 
yaşta diyete başlamak çocuğun büyüme ve geliş-
mesini engeller, eksik beslenmesine neden olur. 
Neticede yediklerini çıkarmak olarak bilinen bu-
limia ya da beslenmeyi reddetmek ve bu nedenle 
aşırı kilo kaybına uğramak olarak tanımlanan ano-
reksiya gibi yeme bozukluğu hastalıkları ortaya 
çıkmıştır (Atik ve Örten, 2008, s. 20). Oyuncak 
sektörü dahi bu incelik mitini desteklemiştir. Kız 
çocukları daha ufacıkken ince, uzun, genç ve sa-
rışın Barbie bebeklerle oynamaya başlarlar. Bordo 
(1993) ve Wolf (1991), özendirilen bu ideal gö-
rüntüler özellikle kadının toplumdaki başarısı ve 
kendine olan özgüveni ile bağdaştırıldığını söyler 

(Atik ve Örten, 2008, s. 20).
Resim 3: Bulimia Nevroza Örnekleri
(Kaynak: www.kuvvetvekondisyon.com)

imkânsızdır. 
Kauffman (2005) “Benlik gerçekte elle tutula-

maz bir şeydir; olanaklar, korkular, kararlarla an-
laşılabilir ancak,” der  (Anlı, 2011, s. 56). O halde 
nedir insan? Kierkegaard insanı, tinin ve bedenin, 
sonlunun ve sonsuzun, özgürlüğün ve zorunlulu-
ğun bir sentezi olarak tanımlar (Yorgancılar, 2011, 
s. 49). Eğer ben’imiz kendi kendini tanımlasaydı, 
başka biçimler tarafından tanımlanmaya ihtiyaç 
duymasaydı, kendi olmayı istememek, kendi be-
ninden kurtulmayı istemek yani kendi olmanın 
umutsuzluğu doğmayacaktı (Yorgancılar, 2011, s. 
52). İnsan bedeninin indirgenemezliği, insan ar-
zusunun özgürleşmesi mücadelesinde direnişin 
ancak oradan hareketle seferber edilebileceği anla-
mına gelir (Harvey, 2003, s. 239). Oysa denetim 
ölçekleri, bedeni çözülmez bir birim, kitle olarak 
ele almaz, onun üzerinde ince bir baskı uygulaya-
rak faal beden üzerinde sonsuza kadar bölünebilen 
bir iktidar söz konusudur (Foucault, 2006, s. 209). 
Bedeni bir emek gücü olarak sömürmekle yetinme-
yen tekelci kapitalizm, vücudun sahip olduğu tüm 
yapıya müdahale ederek yapay onu iş, bakım, alış-
veriş gibi yapay parçalara böler, sonra da hepsini 
bireysel gereksinimler (ve denetlenebilen üretici/
tüketici) kavramları ve eylemleri aracılığıyla yeni-
den bir araya getirir (Baudrillard, 2009, s.109).

Modernite, başlangıçta öznelliği, bireysel-
liği ve özgürlüğü ön plana çıkarmasına, hatta 
daha güvenlikli ve zengin bir hayatın yolunu aç-
masına rağmen zamanla elde etmiş olduğu araç-
sal aklın zenginliğinin cazibesinde kaldığından 
kendi varlığını sürdürmenin gerekliliğini meşru 
göstererek özneyi ve onda özde var olan evren-
selliği yok edip, kendi temel ölçütleri üzerinden 
özneyi otoritesine tercih etmiştir (Aydoğdu, 2004, 
s.142). Freud, 1930’da yayımladığı “Uygarlığın 
Huzursuzluğu” adlı kitabında; uygarlığın (moder-
nitenin) temel ölçütleri olarak güzellik, temizlik ve 
düzenden söz etmişti. Freud, söz konusu metninde 
şöyle demiştir: “Uygarlığın takdir etmesini bek-
lediğimiz gereksizliğin güzellik olduğunu hemen 
fark ederiz.” Uygar insandan, doğada rastladığı 
güzelliği takdir etmesini ve nesnelerde, el emeğiy-
le yapabildiği ölçüde, bu güzelliği üretmesini talep 
ederiz (Kızılçelik, 2003, s. 90). Kendi güzelliğini 
üretmeyen bu bağlamda, karnavaleskin incelik, 
güzellik, temizlik kaygısı gibi hiçbir denetim ve 

Kimliğin oluşumunda bu denli önemli hale 
gelen beden; çeşitli düzenlemeler ile (diyet, spor 
gibi) durmaksızın ve tatmin olmaksızın ideal bir 
görünüme kavuşturulmaya çalışılır. Bedenine ge-
rekli ilgiyi gösteremeyenler suçlu olarak görülür-
ler (Özcan, 2007, s. 223). Günümüzde güzellik 
idealleri eskiye nazaran daha karmaşık bir yapı 
içermektedir. Kolonizasyon sürecinde siyah be-
denlerle tanışan beyaz Batı toplumları, güzellik 
ideallerini gözden geçirip, ırksal ayrımcılık teme-
linde kendi güzellik ideallerini meşrulaştırmıştır. 
Önceleri vahşi ve hayvansı olarak görülerek be-
yaz ideal bedenlerin üstünlüğünü sağlamak amaç-
lı kullanılan siyah kadın bedenleri, zamanla alt 
metninde ırk ayrımcılığı yatan bir bakışla egzotik 
güzellikler olarak sunulmuştur (Topaloğlu 2010, s. 
270). Turner (1996) ise yaşanan teknolojik ve bi-
limsel ilerlemeler neticesinde de, bedenin bu den-
li önemli bir araştırma konusu haline geldiği şu 
anki toplumu, “somatik toplum” olarak ifade eder. 
Onun için bu toplum; önemli politik ve kişisel 
sorunların bedende problemleştirildiği ve onunla 
ifade edildiği bir toplumdur (Özcan, 2007, s. 224).

İnsan varoluşunda bedenin toplumsal önemi, 
ruhu küçük bir alana hapsetmiştir.

Kierkegaard düşüncesi, insanın bu dünyadaki 
varoluşsal durumunu betimler. Bir benlik olmak, 
Kierkegaard’ın kendi mezar taşı için yazdığı o bi-
rey nitelemesini taşımak, bu dünyadaki bulunuşun 
kendi içkin hakikatidir. Kierkegaard’a göre, bu ha-
kikatin kendisini açığa çıkarabileceği üç olanaklı 
varoluş alanı vardır: Bunlar, estetik varoluş alanı, 
etik varoluş alanı ve dinsel varoluş alanı olarak ay-
rımlanır (Anlı, 2011, s. 57). Fyodor Karamazov, 
bedene, sonlu ve zorunluluk içerisinde sıkışmış, 
estetik varoluş alanında var olan bir karakterdir. 
Kendinde gizil olarak bulunan tin, sonsuz ve öz-
gürlük ikinci terimleri ile ilişki kuramamakta ve 
sentez varlık haline dönüşememektedir. Onun 
yaşamının belirleyicisi sıkıntı hali ve ondan kaç-
maya çalışmasıdır. Haz nesnelerine yönelerek ve 
kösnül zevkler ile sıkıntıyı aşmaya çalışmaktadır 
(Anlı, 2011, s. 63). Uygar dünyada da birey bu sı-
kıntıdan kaçışı tüketmek ve haz almakta bulur hale 
gelmiştir. Bugünün koşullarında, bireyin kendisini 
etik varoluş alanında gerçekleştirmesi neredeyse 

disiplin aracına tabi olmayan “grotesk” bedenleri 
de –buna geleneksel çalışan sınıfların bedenleri de 
pekala dâhil edilebilir– tüketim toplumundan dış-
lanırlar. İlki hegemonik ve nihayet kültürel olanın 
bütün dayatmalarını, güzellik/çirkinlik anlayışları-
nı reddederken diğer beden tipi tam da hegemonik 
ve kültürel olanın dayatmalarına ve bu anlayışa 
göre şekillenmiştir. Güzel olmanın, estetik bir gö-
rünüşüne sahip olmanın, ince olmanın, uzun boylu 
olmanın, kel olmamanın, göbekli olmamanın, za-
rif ve uygar jestlere sahip olmamanın,  bıyıklı ol-
mamanın, temiz olmanın, tüysüz – kılsız olmanın 
vs. boğucu söylemi söz konusudur. Öyleyse buna 
karşı direniş de bedende cisimleşir ancak bu şab-
lonlara –bilinçli olarak– uymayan bedenler açıkça 
muhaliftirler (Işıkdoğan, 2007, s. 52).

Çağdaş insanın tutsaklığı ve modern uygarlığın 
büyük yanılsamalarından birisi de “özgür birey” 
tanımlamasıdır. Weber (2002) kapitalist düzenin 
yarattığı tutsaklığı tanımlar; kurumlarda çalışan 
insanlar aslında hem bedenen hem de ruhen de-
mir kafeste yaşamaktadır. Sabit işlevli bir örgütte 
yaşanan zaman, kendi tasarlamadığımız bir evdeki 
merdivenleri el yordamıyla çıkmaya ya da inmeye 
benzer, bir başkasının sizin hayatınız için yaptığı 
bir tasarımı yaşıyorsunuzdur, bürokrasiler, doyu-
mu erteleme disiplinini öğreterek bireyleri terbi-
ye eder. O anki etkinliklerinizin sizin için önemli 
olup olmadığının kararını vermek yerine, sistem 
tarafından size verilen emirlere şimdi itaat etmenin 
gelecekte getireceği ödülü düşünmeyi öğrenirsiniz 
(Sennet, 2009, s. 28-29). Sabah 9-6 çalışma saat-
lerinizdir, eğlence hafta sonuna aittir. Bu durumda 
modern bireyin özgürlüğü nerededir?

Hargreaves (1987) özgür bedenin tehlikesini 
Elias üzerinden anlatır.  Elias’ın “Uygarlık Süreci” 
isimli çalışmasında söylediklerinden hareketle, 
toplumsallık, gerek Batı aydınlanmacılığının yo-
lundan giderek gerek Hristiyan öğretilerinin de-
ğerlerini bedenin düşkünlüğünden korumak için 
pekiştirerek her zaman “akıl” ile birlikte düşünüle 
gelmiştir. Beden ise salt hazların kaynağı, aslın-
da daha çok hayvansala yakın ve toplumsal bir 
dengenin kurulabilmesi için zapt edilmesi gere-
ken bir şey olarak ortaya çıkmıştır. Medeniyetin 
devamlılığının sağlanmasının gerektiği noktada, 
doğaya yani arzunun krallığına ait olan beden her 
zaman disipline edilmesi gereken bir tehdit unsu-
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ru, tehlikeli isteklerin kaynağı olarak belirmekte-
dir (Topaloğlu 2010, s. 253). Oysa bugün, akıl söz 
konusu olduğunda, çağdaş ve ilerici uygarlığın en 
rahatsız edici yanlarından biriyle karşı karşıya-
yız; akıldışılığın akli rızası. Üretkenlik ve etkili-
liği rahatlıkları arttırma ve yayma (konformizm), 
savurganlığı gereksinime, yok etmeyi var etmeye 
çevirme yeteneği uygarlığımızın nesnel dünyayı, 
insan bedeninin uzantısına çevirebilme sonucunu 
doğurmuştu. İnsanlar artık kendilerini ve bedenle-
rini metalar üzerinden tanımakta ve tanıtmaktadır; 
ruhlarını otomobillerinde, müzik setlerinde, bakım 
ürünlerinde ve elektronik eşyalarında bulurlar. 
Bireyi topluma bağlayan düzeneğin kendisi de-
ğişmiş ve toplumsal denetim ürettiği yeni gerek-
sinimlerde demirlenmiştir  (Marcuse, 1997, s. 20).

Erich Fromm’a göre modern dünyada mutlu-
luk, daha yeni ve daha iyi metaların tüketilmesi,  
müzik, sahne oyunları, eğlence, cinsellik, içki ve 
sigarayla sarhoş olunması ile tanımlanır olmuş-
tur. Yabancılaşma ve otomatikleşme giderek artan 
bir çılgınlığa yol açar (Smith, 2005, s. 278). Oysa 
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada dep-
resyondan etkilenen kişi sayısı 121 milyon olarak 
belirlenmiştir. Tüm dünyada, 2011 yılı sonuçlarına 
göre işgücü kaybına yol açan hastalıklar sırala-
masında depresyon ilk üç hastalık içerisinde yer 
almaktadır. Depresyonun bilim adamları tarafın-
dan, 2020 yılında dünyada en sık görülen hastalık 
sıralamasında birinci sıraya yükseleceği öngörül-
mektedir (Bat, 2011: National Geographic Türkiye 
Mart sayısı, D:\semp-kong-makale\yabancılaşan 
insan\makale\Depresyon@ National Geographic 
Türkiye.mht).

Günümüz uygarlığının çağdaş bireylerinin 
beden yolculuğuna kısa bir bakış, bedenin me-
talaşması süreci anlamlandırmamıza yardımcı 
olacaktır.

Beden, pastoral iktidarın laikleşmesi ile tüm 
anatomik ve işlevsel özellikleri bilimsel kurallar 
tarafından anlaşılabilen bir nesne olarak kabul 
edilmiştir. Bunun en iyi örneğini Descartes’in 
önermesinde görebiliriz: “Düşünüyorum öyley-
se varım.” Var olmak, Descartes’in önermesine 
göre, ancak akıl tarafından algılanırsa gerçeklik 
kazanır (Saygılı, 2005, s. 329). Öncesinde ise be-
den ve ruh kutsanmış bir bütünlük içerisindeydi. 
Örneğin, Akhillus dostunu öldüren Hector’dan in-
tikam almak için Truva savaşına girmiş, Hector’u 
Truva’nın önünde öldürdüğünde cesedine atlı ara-
banın arkasında sürükleyerek ona saygısızlık yap-
mış ve bedenini Truva’ya iade etmemişti. Ceset 
Eski Yunan’da kutsaldı ve her ölünün cesedi asga-
ri bir saygıyı hak ediyordu. Homeros’un (tarihsiz)  
İlyada’sında; Akhillus Hektor’un cesedine saygı-
sızlık yaparak onun kutsanmışlığını reddediyor, 
böylece Hektor’un bedeniyle birlikte ruhunu da 
tutsak etmiş oluyordu (Saygılı, 2005, s. 325).

Rönesans döneminde ise Antik dönemden 
kalma tanrı ve tanrıça heykellerinin ölçümleri-
nin yapılmasıyla farklı ideal beden formları elde 
edilmiştir. Bu ölçüler kol uzunluğundan, bel ka-
lınlığına, yüzün tüm bedene oranından, ayakların 
ölçülmesine kadar tüm bedensel uzuvların ideal 
boyut ve oranlarını çıkarmayı kapsıyordu. Bu dö-
nemde kilo veya boy hesabından öte tüm bedenin 
kendi içerisinde bir uyum sağlaması daha önemli 
görülüyordu; şişman veya kısa bir kişi orantılı bir 
bedene sahip ise ideale ulaşmış kabul ediliyordu 
(Topaloğlu 2010, s. 268-269).

18. yüzyılda oluşan siyasi kutup ise canlı var-
lığın mekaniğinin etkisinde olan ve biyolojik sü-
reçlerin dayanağını oluşturan bedeni merkez al-
mıştır. İktidar, sağlık düzeyi, yaşam süresi, doğum 
ve ölüm oranlarına odaklanarak, yaşamı kaliteli 
kılmayı amaçlamıştır (Akgündüz, 2013, s. 8). Bu 
süreç bir anlamda Fransız Devrimi’nin zeminine 
dayandırılabilir:

18. yüzyıl öncesi toplumsal yapıda, kral, si-
yasal bir gerçekliğe sahip ve iktidarın üzerinde 
cisimleştiği bir kişilikti. Çünkü bedeninin görü-
nürlüğü, iktidarın görünürlüğünü her an tescil edi-
yordu. Bu sebeple krallar asla ölmezdi. Ölümlü 
beden yok olabilir, ortadan kalkabilir ve hatta or-
tadan kaldırılabilirdi. “Kral öldü, yaşasın Kral!” 
sloganı yeni kralın ve hanedanın sürekliliğini ve 

Bedenin Kısa Tarihi
“Bana bedenini ver, sana anlam vereyim.” 
Certeu

Yüzyıllar boyunca beden politikalarının birin-
cil sonuçlarından biri de ideal bedenlerin üretilme-
sidir. Beden algısı beraberinde her zaman bir ideali 
getirmiştir. Bu ideal beden tarihsel süreç içerisinde 
çeşitli değişimlere ve dönüşümlere uğradıysa da 
‘ideal’ imgesi varlığını hep korumuştur. İdeal be-
dene yüklenen anlamların genel olarak iyilik, sağ-
lıklılık, güzellik, erdemlilik gibi değerleri varken, 
bu ideal karşıtını da kötülük, çirkinlik, hastalıklı-
lık gibi olumsuz kodlarla doldurmuştur. Bedene 
yüklenen anlamlar ruha dair nitelikler olabilirken, 
anlamlandırmanın düalist kodları ideali vazgeçil-
mez bir idea haline getirmiştir (Topaloğlu 2010, 
s. 268).

İlk ideal beden formunun yaratımını incele-
diğimizde Antik Yunan felsefesinde sayılar ve 
oranlarla dünyayı ölçeklendiren Pythagoras’a ka-
dar gitmemiz gerekir. Orantı kavramının mucidi 
Pythagoras, beden eğitiminin, sayıların ahengine 
sahip müzik eşliğinde verilmesi fikrini savunu-
yordu. Platon geleneğine göre ise, Demiurgos, 
en düzgün üçgenleri ölümlü bedenin üretimi için 
ayırmıştı. Bu mükemmel geometrik şekiller insan 
bedeninde mevcuttu. Bu oransal bütünlüğün be-
dende sağlanmasının, aynı zamanda erdemli, iyi 
ve düzgün bir karakterin oluşumuna da yardımcı 
olacağı düşünülüyordu (Topaloğlu 2010, s. 268).

Ortaçağ, bedenin belki de en çok küçümsendiği 
zaman aralığıdır. Hatta Büyük Gregorius bedeni, 
“ruhun şu iğrenç giysisi” olarak adlandırmıştır. 
Saint Louis Joinville ise bedene dair şöyle de-
miştir: “İnsan öldüğünde şu beden cüzzamından 
kurtulur.” Goff (1999) Ortaçağ’da beden sürekli 
bir biçimde aşağılanmış olduğunu söyler. Yine, 
Ortaçağ insanlarının örnek aldığı keşişlerin çile 
uygulamalarında da beden sürekli aşağılanan bir 
şeydir. Bilindiği üzere, ermişler için kir büyük 
bir erdemdir. Ortaçağın dinsel motifleri ve ma-
nastır kuralları, banyo ve temizlik bakımlarını, 
lüks ve rehavet kabul ederek en aza indirmişlerdir 
(Kızılçelik, 2003, s. 89). 

sistemin devamlılığını anlatıyordu. Ama ne zaman 
ki Fransız Devrimi’nde, XVI. Louis halka açık bir 
meydanda idam edildi, işte o zaman kralın siya-
sal bedeni de yok oldu. Kral artık ölmüştü. O za-
mana kadar ölen her kralın ardından tekrarlanan 
“Kral öldü, yaşasın Kral!” seslenişi zeminsiz 
kaldı. Ancak XVI. Louis’nin idamı ile kralın sa-
dece etten kemikten olan bedeni değil, her şeyden 
önemlisi onun siyasal bedeninin de öldürülmüş 
olduğunu vurgular Connerton (1999) ve ona göre 
en önemlisi XVI. Louis’nin halka açık bir tören-
le idam edilmesiydi. Böylece yalnız kralın değil, 
temsil ettiği krallık kurumunun da yok oluşuna 
halk tanıklık ettiriliyordu. Peki, o halde şimdi kim 
“yaşayacaktı” ? Zemin şöyle inşa edildi: “Yaşasın 
Fransa’nın dünü, bugünü ve yarını olan Fransız 
Ulusu!” Bu vurguyla birlikte kralın bedeni lağve-
dilmiş ve onun yerine ikame edecek bir başka be-
den bulunmuştu: Toplumun Bedeni (Saygılı, 2005, 
s. 324-333).

18. yüzyıl sonu ile 19. yüzyılın başına tekabül 
eden dönem aynı zamanda kapitalizmin ihtiyaç 
duyduğu emek gücünün kaynağı olan insan bedeni 
ve bu bedenin sahip olduğu üretim gücünün doğ-
rudan doğruya ekonomik, siyasi müdahalelerin ve 
iktidarın nesnesi haline geldiği dönemdir (Tunç, 
2012, s. 8). Bu iktidar biçimi yalnızca bedene de-
ğil ruhlara da nüfuz eder. Kendine adayıcıdır, bi-
reyselleştiricidir (Tunç, 2012, s. 4). Aşırı bireycilik 
ve parçalanma, değer kayması, kaygı, tedirginlik, 
gerginlik, huzursuzluk, stres ve bireysel/toplumsal 
şizofreni her yere nüfuz etmektedir (İlhan, 2007, 
s. 285).

Sennet (2002) ideal beden anlayışının deği-
şiminden söz ederken,  sözgelimi 18. yüzyıldan 
önce ‘ideal erkek formu’nun ince değil şişman 
olduğu”nu ifade ederken, Williamson (1998) ve 
Featherstone (1996) ise “Günümüzde ise moda 
olan bronz bedenin eskiden çalışan sınıfla özdeş-
leştirildiği için ideal ten renginin beyaz olduğu 
unutulmamalıdır,” demektedir (Işıkdoğan, 2007, 
s. 49). Kısaca, kapitalizmin bedenden faydalanma 
sekli değişmiş, ama bu arada bedenin şekli de de-
ğişmiştir denilebilir. Geleneksel sert/maço çalışan 
sınıf erkeği imajı ve onun sağlam yapılı bedeni 
gözden düşmüştür (Işıkdoğan, 2007, s. 48).

Pacteu (2005)19. yüzyıl Batı toplumlarında ise 
ideal’den varoluşsala doğru bir kayma yaşanmış 
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ve idealden öte ifadenin önemi üzerine durmuş-
tur. Fakat bu dönüşüm beden algısını ideal kav-
ramından koparmamıştır. Hâkim olan ideal algısı 
her zaman tam bir bedene işaret etmektedir ve tam 
beden her dönem farklı da olsa anlamlandırılmıştır 
(Topaloğlu 2010, s. 269).

Bedeni başlı başına bir çalışma alanı olarak 
keşfederek ilgi göstermesi için 20. yüzyılı bekle-
mek gerekmiştir. Shilling (1993), özellikle yüzyı-
lın son çeyreğiyle birlikte belirginleşen ve artık bir 
beden sosyolojisinden bahsedilmesine zemin oluş-
turan dört ana faktör olduğunu ifade eder. Bunlar, 
doğum kontrolü, kürtaj hakkı ve kadın bedenini 
erkek egemenliğinden ve istismarından “kurtar-
ma” konularında girişimlerde bulunan feminist ha-
rekettir (Işıkdoğan, 2007, s. 6-7). Feminist akımın 
beden sosyolojisi üzerindeki önemli katkısını be-
den politikaları içerisinde ayrıntılı irdeleyeceğiz.

Sosyologlar, beden sosyolojisi kapsamında, be-
denlere atfedilen değişik kültürel anlamları –cin-
selliğe özel bir önem vererek– toplum kuramının, 
denetlenme, düzenlenme ve ideoloji gibi merke-
zi sorunlarıyla bağıntılı olarak inceler (Marshall, 
1999, s. 62). Foucault, ölmeden kısa süre önce 
kendisiyle yapılan mülakatta şu soruyu yöneltmiş-
tir: “İnsan kendisinin hem özne hem de nesne ol-
duğu eylemlerde, hem eylemin yapıldığı alan hem 
de gerçekleştirildiği araç olduğu eylemlerde bu-
lunarak nasıl kendini yönetir?” (Sennet, 2011, s. 
137). Foucault, insan ruhunun bedenle ilişkisinde-
ki esaretinden “Hapishanenin Doğuşu”nda şöyle 
bahseder: “Tutsak insanda, bir ruh ikamet etmekte 
ve onu, kendi de bizatihi iktidarın beden üzerinde 
uyguladığı egemenlik içinde bir parça olan varo-
luşa taşımaktadır. Bir siyasal anatominin sonucu 
ve aleti olan ruh; bedenin hapishanesi haline gel-
miştir” (Foucault, 2006, s. 68). 

Modern devletin cinsellik söylemin ve onun 
üzerine inşa ettiği tertibatı anlayabilmek için, bi-
yo-iktidar kavramını tahlil etmek gerekir. Biyo-
iktidar cinselliği bastırmak yerine, üretilip bedene 
nüfuz etmek için kullanıldığı stratejiler bütünüdür 
(Saygılı, 2005, s. 335). Modern toplumda iktidar-
ların çeşitliliğine rağmen bireyi kontrol edici ve 
yönlendirici temel iktidar “Biyo-iktidar”dır. Biyo-
iktidar, yaşam üzerinde odaklanan disiplinci bir 
iktidar biçimi olarak “normalizasyon” oluşturur. 
Yani özneyi normlara uymaya zorlayan, onları 

etmektedir. Feminizmin gelişmesi ve onun do-
ğum, tecavüz, pornografi ve kadınların fiziksel 
yetenekleri hakkındaki etkisi, nüfusun gittikçe 
yaşlanması, fiziksel yetenek ve yaş arasındaki iliş-
ki, tüketim kültürü ve egzersiz, diyet ve moda ile 
birlikte fiziksel kimliğe yönelik ilginin artması, 
hem bilgi ve hem de biyo-teknolojik gelişmelerin 
yaşam kavramını geliştirmesi, bedensel, mekanik 
ve sanal arasındaki sınırların karışmasıyla birlik-
te, dikkatlerin çoğu beden üzerinde yoğunlaşmaya 
başlamıştır (Özcan, 2007, s. 228).

Kültürel çalışmalar dâhilindeki eleştirellik ve 
feminist akım etkisi, bedenin toplumsallığı tartış-
maları etrafında beden sosyolojisini mümkün kıl-
mıştır (Batı, 2010, s. 106). Avrupa tarihinin büyük 
bir bölümünde beden erkekler tarafından bir güç 
simgesi olarak kullanılmış, kadının bedeni araç 
olarak görülmüştür. Günümüzde feminist hareke-
tin etkisi ile kadının kısmi özgürleşmesi sağlan-
mıştır. Özellikle porno kültürü, ilk başta, kadının 
özgürce bedenini kullanması şeklinde anlaşılırken, 
sonraları bu da tüketim kültürü sayesinde dönüştü-
rülmüştür (Saygılı, 2005, s. 337). Kadın bedeni et-
rafında örülen medyatik söylemlerde, ideal bedene 
sahip olmakla elde edilecek olan itibar ve kabulün 
ucunda, hiçbir ekonomik değerle kıyaslanamaya-
cak ve telafisi mümkün olmayan ifade yoksunluğu 
ve bireylik yitimi söz konusudur (Güzel, 2013, s. 
83).

Çağımızda insanlar kültürel sermayeden yok-
sun olduklarından dolayı ruh ve beden bütünlüğü 
içerisinde birey olarak değer görmezler, bedensel 
sermayeleriyle ön plandadırlar (Kızılçelik, 2003, 
s. 90). Küreselleşmenin bu çağda pompaladığı 
kültürel öğeler, bedenin güzelliği, temiz görünü-
mü ve düzgünlüğünü esas alır. Küreselleşme zih-
niyetinin egemen olduğu toplumlarda vücut bakım 
ve güzelleştirme merkezleri ile vücut geliştirme 
ve spor merkezlerinin çoğalması rastlantı değildir 
(Kızılçelik, 2003, s. 90). Eagleton (2010) “Görgü 
bedeni disipline sokar, düzene sokulmuş uygar 
davranış biçimlerini verir, toplumsal pratikler es-
tetik kılınır,” der (Gürsoy, 2013, s. 88). Özellikle 
tüketim kültürüyle birlikte gündelik hayatın es-
tetikleştirilmesi bağlamında, hayatı bir tür sanat 
eserine dönüştürme projesi söz konusudur (Batı, 
2010, s. 104). Benjamin’in (2002) bahsettiği flâ-
neur tipi, içinde bulunduğu çevreyi, gündelik ya-

iktidarın talepleri doğrultusunda normalleştiren 
bir toplum oluştururlar (Aydoğdu, 2004, s.123). 
Foucault’ya (2000) göre biyo-iktidar burjuva top-
lumunun en büyük buluşlarından biridir ve kapi-
talizmin gelişmesinde vazgeçilemez bir unsurdur. 
Biyo-iktidar bedene bir makine olarak yaklaşır; bu 
disiplinci iktidardır. Amacı insan bedenini disiplin 
etmek, yeteneklerini geliştirmek, uysallaştırmak, 
daha verimli hale getirerek ekonomik denetim 
sistemleri ile bütünleştirmektir. Foucault buna be-
denin anatomi-politiği demektedir (Saygılı, 2005, 
s. 335). Artık belirli bir özneden değil de belirlen-
miş öznelerden söz edilmeye başlanılır (Aydoğdu, 
2004, s.135).Siyasal bir alan olan iktidar, toplumun 
her yerinde bedenleri içine alır. Söylemi belirle-
yen güçtür ve güç de iktidarın elindedir. Böylece 
beden, iktidar ilişkilerinin çemberi altına alınır. 
Ceza, kuşatma, eğitme, terbiye etme, damgalama, 
kıyafet belirleme, yargılama, medyatik araçlarla 
etki altına alma, vb. bedene doğrudan müdahale 
etme araçları, iktidarların sürekliliği ve karmaşık-
lığını gözler önüne serer (Akgündüz, 2013, s. 12).

Beden politikası; cinsellik, cezalandırma, eği-
tim, sağlık gibi yaşam ile –ve hatta ölümü de buna 
eklemleyebiliriz– ilgili her şeyi kapsar (Saygılı, 
2005, s. 324). Thompson (1995)tüketim kültü-
ründe bedenin, bir yandan, normalize edilen, di-
ğer yandan da ideallerden farklı olduğu için diyet, 
kozmetik, bakım vb. ürünlerinin tüketimiyle sava-
şılması gereken bir sosyal olgu olduğunu söyler 
(Dedeoğlu ve Savaşçı, 2005, s. 82). 

Beden konusu, günümüz dünyamızda, spor, 
estetik sağlık, siyaset, hukuk, diyet, porno kültü-
rü gibi daha birçok başlık altında karşımıza çık-
maktadır (Saygılı, 2005, s. 337). Reklam içinde 
bizim ve o malların yer değiştirebilir olduğu bir 
yapı işleterek bedeni nesneleştirir ve bizi bize satar 
(Williamson, 2001, s. 13). Sağlıklı beden konulu 
makaleler ve programlar yazılı ve görsel basında 
gittikçe artan sayıda yer bulmaktadır. Özellikle 
son birkaç yıldır televizyonda yayınlanan sağlık 
programlarında bir patlama yaşanmıştır (Kaya, 
2011, s. 120). Sağlıklı beden için, birey sürekli be-
deni izleme ve kontrol etme durumundadır ki bu 
bedeni izleme ve kontrol etme davranışları kadına 
atfedilen davranışlardır (Kaya, 2011, s. 121).

1980’lerden itibaren, bedene yönelik ilginin 
gittikçe artması, bir dizi çağdaş gelişmeye işaret 

şamını, bedenini, konuşmasını, hal, tavır ve hare-
ketlerini “bir sanat eserine dönüştüren” şehir insa-
nının ilk örneği olmuştur (Işıkdoğan, 2007, s. 39).

Eagleton’a (2013) göre estetiğin amacı çoğu 
kez özneyi yeniden şekillendirmektir. “Öznenin 
en incelikli duygulanımlarını ve bedensel tepki-
lerini bir yasa olmayan yasayla biçimlendirme 
işlemi estetiktir, böylece özne,iktidarın buyruk-
larını çiğnemeyi iğrenç bulur” (Gürsoy, 2013, 
s. 86). Furnham’ın (2010)Amerika Birleşik 
Devletleri’nde yaptığı bir çalışmada erkeklerin 
çoğunluğunun bedenlerinin şekillerinden (kaslı ve 
V şeklinde vücut ideali simgelemektedir) memnun 
değilken, kadınların büyük çoğunluğu ise fazla ki-
lolu olduklarından şikâyetçidir (Topaloğlu 2010, s. 
271). Medya aracılığıyla gösterilen birtakım ideal-
ler, örnekler, modeller vardır; kitlesel bir psikoza 
dönüşen incelik saplantısı, bronz ten, pürüzsüz cilt 
ya da eğlence endüstrisinin yıldızlarına benzeme 
arzuları tüketim toplumunun ideal bedenine baka-
rak üretilmektedir. İnsanların solaryum, güzellik 
ve spor salonlarına gitmeleri, estetik operasyonlar-
dan geçmeleri, egzersiz ve diyet yapmalarının ne-
denlerinden biri de söz konusu ideal bedene sahip 
olma arzusudur (Işıkdoğan, 2007, s. 1). 

Baudrillard (2002a) için, ideal bedenin rek-
lamda, modada, kitle kültüründeki mutlak varlı-
ğı (bedenin etrafını kuşatan sağlık, perhiz, tedavi 
kültü, gençlik, zariflik, erillik/dişillik saplantısı, 
bedenle ilgili bakımlar, rejimler, fedakârca uygu-
lamalar, bedeni kuşatan arzu söylemi) bunların 
hepsi bedenin günümüzde kurtuluş (salut) nes-
nesine dönüştüğünün kanıtıdır. Beden bu ahlaki 
ve ideolojik işlevde tam anlamıyla ruhun yerine 
geçmiştir (Işıkdoğan, 2007, s. 46). Ruhun yerine 
geçen beden, kendisine en uzak biçime sokulmak 
istenmektedir; “nesne”.

Tüketilen şeyler arasında diğer nesnelerden 
daha güzel, daha kıymetli, daha eşsiz bir nesne var-
dır; beden (Baudrillard, 2004, s. 163). Bedenin ta-
rihi toplumsallıkla özne arasındaki sınır noktasın-
dadır (Corbin vd., 2008, s. 11). Hepsinden önem-
lisi bedenlerimiz en fazla kendimiz olduğumuz, 
bireysel farklılıklarımızın en açık olduğu yerlerdir 
(Fiske, 1991, s.19). Adorno ve Horkheimer’e göre 
kültür endüstrisi çağında düzen, bedenleri serbest 
bıraksa da ruhlara saldırır. Frankfurt Okulu’na 
göre Kant’ın amaçsız amaçlılığı tersine okunma-

Anadolu Aydınlanma Vakfı Düşünüyorum Dergisi Anadolu Aydınlanma Vakfı Düşünüyorum Dergisi

208 İnsan Hakları Özel Sayısı, 2019 İnsan Hakları Özel Sayısı, 2019 209



lıdır. Dellaloğlu bunu “erekli ereksizlik” olarak 
dile getirir (Gürsoy, 2013). Kitlesel üretim ve kit-
lesel dağıtım bütün bireyi ister; hem ruhunu hem 
de bedenini  (Marcuse, 1997, s. 21). Kitlelerin bir 
azınlık denetimi olmaksızın yönetilmesi uygarlık 
söz konusu olduğunda olanaksızdır (Freud, 2000, 
s. 7). Bireyleri hep daha “uysal ve yararlı” hale ge-
tirmek için yüzyıllardır geliştirilen disiplinlerin ya 
da modern çağın başlarında bedenin adeta şiddetle 
kontrol edilmesi söz konusudur (Corbin vd., 2008, 
s. 10). Baskı altında olmadığı zamanda bile, her 
zaman eyleme dönük olan bedenin temel işlevi, 
eylem aracılığıyla ruhun yaşamını sınırlamaktır. 
Beden ne bir entelektüel durum yaratabilir ne de 
böyle bir duruma yol açabilir. İnsan ruhu bedenin 
ona araladığı kapıya baskı yapar (Bergson, 2007, 
s. 132), soyut ve somutun mücadelesidir bu. İnsan 
ruhu ne kadar nesnelleşirse ruhun baskısı da o ka-
dar artar.

Ruh ve beden arasında yaratılan düalizm, top-
lum – doğa, toplumsal – kültürel, erkek – kadın, 
beyaz – siyah gibi çeşitli düalist yapıların içeri-
sinde daha bir anlam kazanmaktadır. Yüzyıllardır 
hâkim olan bu düalist bakışın bir eleştirisi ise yine 
yoğunlukla 20.yüzyılın ikinci yarısında oluşmaya 
başlamıştır. Bedene yüklenen bu sıfatlar, toplum 
içerisindeki bireylerin bedenlerinin kontrolünü zo-
runlu kılmaktadır. Bu kontrol ise en rahat ve kolay 
bir biçimde standartlaştırmayla, yani standart be-
denlerin kontrolünün sağlanmasıyla mümkündür. 
(Topaloğlu 2010, s. 254).

Kendisini ancak özgürlük, sonsuzluk, irade, 
ilke ve değerler kavramları aracılığıyla gerçekleş-
tirebilecek olan ruhun, içine sıkıştırıldığı nesnel 
boyutta kendisini “kendine özgü” gerçekleştirme-
si imkânsızdır. Bu imkânsızlık en çok kapitalizm 
zihniyeti ve pratikleri üzerinden beslenir.

lin ve uysallığın insanlar tarafında benimsenip iç-
selleştirilmesine ve gönüllü olarak uygulanmasına 
dayanır (Tunç, 2012, s. 8).

Tüketimin toplumsal denetim kurabilmesi için, 
insanların koşullandırılmış alıcılarda dönüştürül-
mesi gerekir. İlk amaç; doyurulmuş ve doyurul-
mamış gereksinimler arasındaki zıtlığın (ya da 
çatışmanın) silikleştirilmesidir. Bu noktada sınıf 
ayrılığının eşitlenmesi ideolojik işlevini sergiler; 
eğer işçi ve patronu aynı televizyon eğlencesinden 
haz duyuyor aynı reklamları izliyor, eğer sekreter, 
işvereninin kızı ile aynı makyajı yapabiliyor, eğer 
negro (siyahi ırk) bir Cadillac alabiliyorsa, tümü 
de aynı gazeteyi okuyorsa, o zaman bu benzeşme 
sınıfların yitişini değil, sistemin korunmasına hiz-
met eden gereksinim ve doyumların, altta yatan 
nüfus tarafından paylaşıldığı ortaklaşma düzeyini 
belirtir  (Marcuse, 1997, s. 20). Beden, tüketicinin 
toplum ve kendisi arasında bağlantı kurmak için 
gerçekleştirdiği üretici tüketim (productive con-
sumption) faaliyetlerinin önemli bir nesnesidir. 
Grup içi olma, diğer ifadeyle toplumla bütünleşme, 
uyum sağlama ve üyelik amaçlarını gerçekleştir-
meye yönelik olarak da tüketilmektedir. “Normal, 
ötekiler gibi ve/veya ötekilerden daha iyi/farklı” 
olmak için tüketiciler bedenleri üzerinde tüketim 
ürünleri aracılığıyla çalışmaktadırlar (Dede, 2005, 
s. 80).

Birey için fedakârlık, sadakat, hoşgörü, dost-
luk, doğruluk – dürüstlük, uzlaşı vb. yerleşik de-
ğerleri referans almak yerine, egoizm, fırsatçılık, 
riske ve rekabete açıklık, değişkenliğe uyum-
culuk vb. kişilik özelliklerini teşvik etmektedir. 
Atomizasyon, bireycilik, toplumsaldan izolasyon 
hâkim hayat formları olarak öne çıkmakta, yeni 
kapitalizme özgü ideolojik ve kurumsal baskı öz-

Tüketim Nesnesine Dönüşen 
Beden

İşte İnsan (Ecce Homo)
“Evet, Biliyorum nereden geldiğimi
Doymak bilmeyen alev gibi kendimi
Yiyip tüketiyorum korlanarak
Tuttuğum her şey nur
Bıraktığım kömür olur
Bir alevim muhakkak”
Nietzsche

Tüketim kültüründe tüketilen bir nesne hali-
ni alan, kültürel, tıbbi ve medyatik söylemlerin 
normalize ve problematize ettiği ve tüketicilerin 
ulaşmayı arzuladığı “öteki” beden, daima kendi 
bedenlerinden daha ince bedendir ve daha gü-
zeldir (Dede, 2005, s. 77). Örneğin, modern ve 
postmodern kapitalizmde bir insan kendiliğinden 
“cazip bir kadın” veya “yakışıklı bir erkek” ola-
maz. İnsanlar, kendi kimliklerini yaratmalarına 
yardımcı olacaklarını düşündükleri malları tüke-
terek, olmayı arzu ettikleri varlık gibi olmaya ve 
kendileriyle ilgili bu imajı, bu kimliği sürdürmeye 
çalışırlar. Giysiler, parfümler, otomobiller, yiyecek 
ve içeceklerin hepsi, bu süreçte rol oynayabilecek 
şeylerdir (Bayhan, 2011, s. 229). Kadınlığın ya 
da erkekliğin ölçütleri ve nitelikleri, tekelleşmiş 
moda evlerinin ve kozmetik sanayinin pazar sava-
şımında belirlenirken, değişimin hızı daha yüksek 
bir tüketim sağlamayı amaçlamaktadır. Toplumsal 
başarı, her alanda yüksek tüketim ile özdeşleşir-
ken, tüm insani ilişkiler, sevgi, aşk, dostluk, tica-
reti yapılabilen birer nesne olmuşlardır. Kapitalist 
toplum manevi hazları vurgulayarak, sonuçta aşkı, 
estetiği ve diğer duyguları da metalaştırmıştır. 
(Bayhan, 2011, s. 233-234).

Bu karakter, esnek kapitalizmin geçicilikler 
dünyasında hayatta kalma savaşımı veren bireyin 
ortama ayak uydurma mecburiyetinin getirdiği bir 
sonuçtur. Birey için hayatiyetini sürdürmenin, ka-
zanımlarını korumanın ve artırmanın tek yolu her 
seferinde ortamla bütünleşmek, yani oyunu kura-
lınca oynamaktır  (İlhan, 2007, s. 288). Foucault’ya 
göre kapitalist üretim biçiminin gerektirdiği disip-

nenin özerkliğini yok etmektedir (İlhan, 2007, s. 
303). Kapitalizm hızlı ve maksimum kâr için faz-
lasıyla işlevsel olan esnek örgütlenme anlayışına 
dayanır. Ancak esneklikle gelen hızlı değişim, ge-
çicilik, uçuculuk, bütün istikrarlı yapıları tahrip et-
mekte, yerleşik anlam bütünlerini yok etmekte, is-
tikrarlı normatif yapıları deforme etmekte ve insan 
karakterini aşındırmaktadır (İlhan, 2007, s. 283).

Günümüzde hâkim ekonomik sistem olan kapi-
talizm bedenin sadece işleyişi ile ilgili algılarımızı 
değil, aynı zaman dış görünüşü ile ilgili algıları-
mızı da yönlendirerek, bedenlerimizi bir tüketim 
nesnesi haline getirmiştir. Böylelikle, bedenleri-
miz sadece giyinme amacıyla değil, aynı zamanda 
çeşitli süsleme ve estetik kaygılarla da bir teşhir 
aracı haline gelmiştir (Gür, 2010, s. 306). Küresel 
tüketim kültürünün beden politikası iç ve dış gü-
zelliğin birlikte sağlanmasına dayanır. Tüketimi 
bu şekilde etkin kılmaya çalışan tüketim kültürü, 
bedenin güzelleştirilmesini haz unsuru olarak ko-
numlandırır. Söz konusu bu haz, bedenin fiziksel 
ve cinsel görünümü için gerçekleştirilen tüketime 
bağlıdır (Batı, 2010, s. 121). Bedenin cinselleşti-
rilmesi, estetikleştirilmesi yanında bedenin top-
lumsal normları ve sapkınlığı anlamlandırması da 
kapitalizmin temel emeğini bedenin sağladığı ger-
çeğinin üstünü örtmeye çalışmaktadır. Azınlığın 
kârını sağlayan çoğunluğun bedenleridir (Fiske, 

1991, s. 120). Cinsellik ve estetik haz üretir; haz 
ya da hazzın vaadi kapitalist toplumda ürünlerin 
pazarlanması için bir kaldıraç rolü oynar (Taşkaya, 
2011, s. 108). Bu noktada beden ve cinselliğin ik-
tidarla ilişkisi ekonomik iktidar boyutunda, yani 
tüketim ve pazarlama alanındaki aracılık işlevinde 
aranmalıdır. Reklam metinlerinin üretim süreci, 
hâkim ideolojik yapının yeniden üretilmesine hiz-
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met eden bir süreçtir (Taşkaya, 2011, s. 103-105). 
Aşağıdaki tabloda (Dede, 2005, s. 79), ihtiyaç 

halinde tüketilmesi gereken nesnelerin, sistem ta-
rafından arzu nesnesi haline getirilmesi sonucu 
yaşanan saplantının hem beden hem de aklı tutku 
ve sabit kavramlarıyla nasıl yönlendirebildiğine 
açıklama getirilmiştir.               

Şizofreniyi inceleyen psikanaliz de, insanlığın 
başına makro sorunlar açan kapitalizm de buna-
lımların sistemidir, ikisinin de varlığını sürdürme-
si, bunalımlara bağlıdır. Akay (1990) kapitalizmin 
sürekliliğini bir nedene bağlar: “Asla kimse çeliş-
kiden ölmedi.” Deleuze (1990) bu devamlılığın, 
hastalık üzerinden devam ettirilmesini yönetilebi-
lir olmasına bağlar. Örneğin, hastalık “yenileme-
diği” vakit, “yönetilmesi” gereken bir şeydir ve 
zorunlu olarak insani ilişkileri buna yerleştirmek 
lâzımdır” (Kızılçelik, 2003, s. 92).

Tüketim kültürü, narsizm kültürüne denk gel-
mektedir ve burada artık yeni bir kimlik türü söz 
konusudur. Featherstone bu kimliği performansta 
bulunan kimlik (performing self) adıyla tanımlar. 
Bu yeni kimlik, sağlığı konusunda kronik olarak 
sürekli huzursuzluk içinde bulunan, yaşlanmaktan 
ve ölümden korkan, devamlı bedeninde yıpran-
manın izlerini arayan ve diğerleriyle birlikte olma 
isteği taşıyan fakat gerçek arkadaş edinmede yete-
neksiz olan,  kimliğini sanki bir metaymış gibi sat-
ma eğilimi taşıyan, duyumsal deneyimlere yönelik 
açlık ve beceriksizlik çeken, sonsuz bir gençlik 
ve yeterlilik fantazyaları tarafından sık sık ziyaret 
edilen bir karaktere sahiptir (Özcan, 2007, s. 221). 

Öte yandan, kapitalizmin biçimlendirdiği sis-
temde insanlar aşırı derecede tüketen obur yaratık-
lar olarak görülür. Hatta kapitalizme bedeni obur-
laştırma tasarımı da denebilir. Kapitalizm, yarattı-
ğı tüketim kültürü sayesinde insanları oburlaştıran 
bir sistemdir  (Kızılçelik, 2003, s. 89). Sistemin 
kendisi de bu oburluk eylemi sonucunda dengesini 
yitirmektedir. Marx’ın akışkan modernlik düşün-
cesinden beslenen o ünlü lafı “katı olan her şey 
buharlaşıyor” kendi çağının dışına çıkmış ve yüz-
yılımızın tanımlarından biri haline gelmiştir. 

Günümüz modern ekonomisi, üretimin, piya-
sanın küresel çapta hareketliliği, sonu gelmeyen 
“yeni”ler yeni teknolojilerin aralıksız gelişimi ka-
pitalist sistem üzerinde istikrarsız bir enerji gücü 

Beden İmgesi Üzerinden 
Kimlik İnşası

“İmgeler her zaman ölümcül bir güce sahip 
olmuşlardır. 

Tıpkı bir model olarak benimsedikleri 
Tanrı’nın ilahi kimliğini yok etmeye çalışan
Bizans ikonaları gibi”
Baudrillard

Baudrillard, imgelerin kimi zaman derin bir 
gerçekliği yansıttığını, kimi zaman bir gerçekliği 
gizlediğini ve değiştirdiğini, kimi zamansa ger-
çekliğin yokluğunu gizlediğini söyler. Bu durum-
da imge hem kitle kültürü, hem de birey için geniş 
ve zengin bir kullanım alanı oluşturur.

Tüm imgeler, bütün temel bölümleriyle sabit 
yasalara göre birbirleri üzerinde etki ve tepkide 
bulunurlar (Bergson, 2007, s. 15). Başka bir anla-
tımla, benim bedenim dediğimiz özel imgenin dış 
görünüşünü ancak bize benzeyen bedenler üzerin-
den karşılaştırmalı inceleyebiliriz (Bergson, 2007, 
s. 16). Asıl mesele bu karşılaştırmadır. Bu nedenle 
tüm imgeler bugün tüketim kültürü ve ideal vücut 
kavramlarının zemininde birbirine gönderme ya-
par ve destekler niteliktedir. Ancak, bu imgelerden 
biri, yalnızca algılar yoluyla dışarıdan bilememek-
le kalmadığımız, üstelik duygu halleriyle içeriden 
de bilemediğimiz biri, diğerlerinden belirgin bi-
çimde ayrılır: “Benim bedenim”dir bu.

İdeal beden algısı, kendisi meşrulaştırmayı her 
zaman karşıtının –yani ideal olmayan, çirkin be-
den– üzerinden sağlar (Topaloğlu 2010, s. 271). 
Bedenle ilgili imgelerin yüceltilmesi, medyada 
kusursuz bedenler sergilenmesi boşuna değildir. 
Sağlığa zararı olmayan, hayatın doğal bir süreci 
olan menopoz, yaşlanma gibi olgular, büyük bir 
sağlık sorunu haline getirilerek, kapitalizmin bu 
büyük sorunu ortadan kaldırma iddiasındaki çe-
şitli ürünlerinin pazarlanmasına ve hatta çeşitli 
cerrahi müdahaleler yapılmasına yol açmaktadır. 
Birey, tıpsallaştırılarak, üzerinden kâr sağlanacak 
bir meta haline gelmiştir (Gür, 2010, s. 301).

Barthes (1978) insanların yabancılarla karşılaş-
tıkları zaman bir imge repertuarına başvurdukları-
nı söyler. Birey karmaşık yahut aşına olmadığı bir 

oluşturur. Kapitalizm üzerinden hareket eden bu 
‘istikrarsız enerji’ durumu Schumpter (1981) ta-
rafından  “yaratıcı yıkım” olarak tanımlanmıştır 
(Sennet, 2009, s. 19).

Elbette iktidar, halkın kontrolüne girmek iste-
mez, bu nedenle demokrasiyi baltalamak ve piya-
sa ilkelerini kendi özel gereksinimleri ve çıkarları 
doğrultusunda eğip bükmek ister (Chomsky, 2000, 
s. 400). Beden iktidarın hedefindeki şey olarak, ik-
tidarın derinlemesine işlediği, şekillendirdiği, bir 
dünya görüşünü yansıtacak hale gelen bir nesne 
olarak ele alınır (Corbin vd., 2008, s. 10). Bedensel 
deneyimlere büyük büyükbabalarımızdan daha 
açık bir şekilde bakıyor ve onlar hakkında daha 
fazla konuşuyor olsak bile, fiziksel özgürlüğümüz 
göründüğü kadar büyük değil, belki de; en azın-
dan, kitle iletişim araçları yoluyla bedenlerimizi 
kendi duyumlarından korkan insanlardan daha 
pasif şekillerde yaşamaktayız (Sennet, 2011a, s. 
12). Özgürleşmiş bedenin maddi gerçekliği bizi 
yanıltmamalıdır. Bu gerçeklik yalnızca, geçerlili-
ği kalmamış, evirilmiş bir üretimci sisteme uygun 
olmayan ve artık ideolojik bütünleşmeyi sağlama 
gücünden yoksun bir ideolojinin, yani ruhun ide-
olojisinin yerine, özünde bireysel değerleri ve ona 
bağlı toplumsal yapıları koruyan daha işlevsel bir 
modern ideolojinin geçirilmesini yansıtır (Turan, 
2007, s. 292). Marcuse (1997) geniş bir mallar ve 
hizmetler çeşitliliği içerisinde özgür seçim, öz-
gürlüğü belirtmediğini savunur. Eğer bu mallar 
ve hizmetler bir zahmet ve korku yaşamı üzerin-
deki toplumsal deneyimleri denetliyorsa, destekli-
yorsa burada özgür iradeden bahsetmek mümkün 
değildir. Dayatılan gereksinimler birey tarafından 
kendiliğinden yeniden üretim özerkliği kurmaz, 
yalnızca denetimin etkinliğine tanıklık eder. Geniş 
mallar ve hizmetler çeşitliliği, birey tarafından 
arzu edilen ve geçerliliği olan “kimlik inşasında” 
da kullanılır.

sahneyle karşı karşıya geldiğinde, hızla onu top-
lumsal klişelere dayalı basit ve genel kategorilere 
ayrılan imgeler halinde kategorize etmeye çalışır. 
Örneğin, sokakta bir Afro-Amerikalı ya da bir 
Arap’la karşılaşan bir beyaz hemen tehdit kaydına 
başvurur ve daha ötesini kurcalamaz. Verilen yar-
gı anidir ve şaşırtıcı bir şekilde sonuçlanır; imge 
repertuvarının sınıflayıcı gücü imgenin gücüne en 
iyi örnektir (Sennet, 2011a, s. 328). İmge aynı za-
manda anlamlar yaratır.

Tüketim ekseninde yeni anlamlar yaratma iş-
levini yerine getiren reklamcılık, tüketicilerin tu-
tumları üzerinde gerçekleştirilen manipülasyon-
ların en önemli aracı konumundadır. Bir markayı, 
sayısız rakip arasında tercih edilme zaferine ulaş-
tıracak uygulamalar, marka için imgeler üzerinden 
“imaj yaratma” ekseninde buluşur (Taşkaya, 2011, 
s. 104). Tüketim kültürünün hızlanması ile birlik-
te, bireyler bedenlerini nesnel pazardan sağlamış 
oldukları metalarla donatmaya başlamışlardır. 
Beden, böylelikle bir dil şeklinde bireyin kimli-
ğini ortaya koymanın bir aracı haline gelmiştir. 
Geleneksel aşamanın dövmelerle donatılan ve 
ritüel içerikli bedeni metalaşmıştır. Kimlikler ise 
böyle bir ortamda tüketim üzerine kurulu hale gel-
miştir (Özcan, 2007, s. 218).

Beden, yalnızca biyolojik bir unsur olmaktan 
öte, sosyo-kültürel bir unsur haline dönüşmüştür. 
Bu nedenle vücudun sahip olduğu imaj büyük bir 
önem taşır. Tüketicilerin sahip oldukları bedensel 
imaj ve vücudun temsili, tüketim kültüründe geniş 
olarak ele alınır. Vücut, burada bedensel ihtiyaçla-
rına ilişkin yeme ve içme ile olan bağlantısından 
ziyade; bir ifadenin aracı, estetik düşüncenin bir 
nesnesi ya da kişilik inşasının modeli olarak düşü-
nülmektedir (Özcan, 2007, s. 223).

Tüketim kültürüyle ilgili olarak beden ile gün-
delik hayatın estetikleştirilmesi ve imaj kültürü 
arasındaki ilişkiyi pek çok kuramcı (Featherstone 
(1996), Steven (1991), Harvey (1999)) çok önem-
li görmüştür (Batı, 2010, s. 104). Tüketici, diğer 
bütün şeylerden daha çok, imajları tüketir. Beden 
cinselliği, söz konusu imajlarda merkezi bir rol 
oynamaktadır. (Işıkdoğan, 2007, s. 57).

Çağdaş görsel kültürde tüketime yönelik bir-
çok imajın hem kadın, hem erkek bedenini bakışın 
nesnesi olarak kodladığı görülmektedir, bedenin 
cinselleştirilmiş temsillerine yer vermek, günü-

Anadolu Aydınlanma Vakfı Düşünüyorum Dergisi Anadolu Aydınlanma Vakfı Düşünüyorum Dergisi

212 İnsan Hakları Özel Sayısı, 2019 İnsan Hakları Özel Sayısı, 2019 213



müzde en yaygın reklamcılık stratejilerinden biri-
dir (Işıkdoğan, 2007, s.11). Bocock (1997), imaj 
tüketimini tüketimin en yaygın, en sıradan biçimi 
olarak tanımlar; modern toplumların bireyleri, te-
levizyondan sinemaya, billboard’dan internete ka-
dar sürekli imaj üreten ve ideal beden tarifi yapan 
görsel kültür tarafından kuşatılmış durumdadır 
(Işıkdoğan, 2007, s. 10).

Sosyal kuramda gerçekleştirilmiş birçok araş-
tırma (Heinberg (1995), Myers (1992), Tiggemann 
(2000)), günümüze kadar uzanan süreçte reklam-
larda bakımlı, çekici, ultra-ince, seyirlik bir nesne 
olma özelliği gösteren ideal kadın imajlarının art-
tığını ortaya koymuştur (Batı, 2010, s. 104).

Genç kadınlar arzuladıkları beden özellikle-
rinde genellikle mankenlerin veya tanınmış in-
sanların dış görünüşlerini temel alırken, ilerleyen 
yaşlarda ise manken gibi ince olma isteklerinin 
ulaşılması zor olarak algılanması sebebiyle ken-
di yaşıtlarının bedenlerini temel almaktadırlar 
(Atik ve Örten, 2008, s. 21). Jung (2001), Wolf 
(1991), Bordo (1993), Schouten (1991) ve Ulusoy 
(2005) bedeninden memnun olmayan bireyin psi-
kolojik ve fiziksel deformasyonuna dikkat çeker. 
Olumsuz beden imgesi kişinin kendine olan gü-
veninin sarsılmasına, zayıflamak uğruna verilen 
savaşlarda anoreksiya veya bulimia gibi beslenme 
bozukluklarının yaşanmasına veya gereksiz plas-
tik cerrahiye sebep olabilir (Atik ve Örten, 2008, 
s. 19). Belirli bir imaj setine karşılık gelen ideal 
güzellik ölçülerini yakalamaya çalışan kadınlar; 
bir araç, süs ve seks imgesine dönüşmektedirler. 
Bu imajın görünür, arzulanabilir ve erişebilir ol-
masında medyanın payı büyüktür (Güzel, 2013, 
s. 82). Beden imajı, artan ölçüde geleneksel dilsel 
bir ifade şeklinde, tüketicinin sahip olduğu sosyal 
ilişkilerin sahası, kültürel idealler, normatif tanım-
lar, kişisel kontrol ve disiplin hakkındaki ahlaki 
anlamlara ilişkin geniş bir saha tarafından yönlen-
dirilir (Özcan, 2007, s. 230). Günümüzde, medya 
ve reklamlar aracılığıyla tüketicilere sürekli kişi-
liklerini ortaya koymaları, bir kişiliğe – bir hayat 
tarzına – gustoya (zevk) sahip olmaları çağrısı ya-
pılmaktadır. Tüketim toplumunun jargonuna göre 
kişilik ancak tüketim malları üzerinden edinilebi-
lir 5  (Işıkdoğan, 2007, s. 33-34).

5  Kişiliğin ortaya koyulmasının önem kazanmasıyla, 
söz gelimi bir müzik grubunu dinlemekten çok, topluma 

sel zariflik içinde yaşayan bu azınlığa katılmaya 
özendiren bir yapı olarak tanımlar (Bayhan, 2011, 
s.225). Bireyler kendi istekleriyle reklamcılığın 
itibarına teslim olmakta ve böylece “meşrulaştır-
ma”yla ilgili inançlara gereksinim duymamakta-
dırlar. Bauman (2003), davranışların, kuralların 
katılaştırılmasından çok ihtiyaçların çoğaltılması 
yoluyla idare edilebilir, kestirilebilir, dolayısıyla 
birer tehdit unsuru olmaktan çıkarılabilir olduğu-
nu belirtir (İlhan, 2007,s. 295). İhtiyaçların kesti-
rilebilir, meşru ve çoğunluk tarafından kabul görür 
olmasını sağlayan en önemli enstrümanlardan biri 
de modadır.

Tolan (1980) modayı, kitleler tarafından kolay-
ca taklit edilebilecek bir tutum ve davranış biçimci-
liği olarak tanımlar. Bireylerde her zaman var olan 
yenilikçilik – gelenekçilik ve orijinallik – çevreye 
uyum çatışmalarını çözümlemede bireysel açıdan 
tatmin edici bir rol oynar. Moda tüketim toplumu-
nun bir parçasıdır. Aynı zamanda, günlük yaşamı-
mızda sergilediğimiz davranışlarda toplumsal öğe-
nin varlığını en açık, en dolaysız biçimde gösteren 
kitle olayıdır; bizi toplumun geri kalanıyla benzeş-
tirendir (Yılmaz, 2012, s. 286). Modaya bu niteli-
ği, bireyin bir yandan topluma uygunluk, başkaları 
tarafından onaylanma ve güvenlik ihtiyaçları, öte 
yandan da farklılaşma, bireysellik ve başkaları-
na benzeme eğilimleri arasında kurduğu olumlu 
denge sağlanmaktadır (Yılmaz, 2012, s. 287). Kot 
pantolonlardaki toplumsal farksızlık kişiye kendisi 
olma (ya da istediğinde gizlenme) özgürlüğü sağ-
lar. Kendi olma arzusu kuşkusuz kişinin herkesle 
aynı kıyafetleri giymesine yol açmak gibi önemli 
bir paradoksa işaret eder. Bu çağdaş uygarlık ideo-
lojisinin derinlerine kök salmış en çok benimsenen 
toplumsal değer; bireyciliktir paradoksunun so-
mut örneğidir. Kişinin kendi olma arzusu herkes-
ten bütünüyle farklı olma arzusunu değil, bireysel 
farklılıklarını toplumsal dayanışma içinde ortaya 
koymayı ifade eder (Fiske, 1991, s. 13). Demek 
ki, modern kimlik, “kimliklerin kimliksizleşmesi” 
olup öznenin dağılma sürecidir, hatta özne olma 
kaygısı içinde kimliklerin öznesizleştiği bir sü-
reçtir (Aydoğdu, 2004, s. 135). Modernitenin öz-
neye sunduğu bireysellik, görünüşte bir zenginlik 
sunmasına rağmen bu değer üzerine oluşturulan 
kimlik, hep bir üst kimlik, kendi var olma iradesi 
ve aidiyetleri dışında verilen bir kimlik olmuştur. 

Komşularınıza göre pasaklı mı görünüyor-
sunuz? Arabanız onlarınkinden daha aşağı bir 
model mi? Çocuklarınız onlarınki kadar sağlıklı 
mı? Popüler mi? Okulda onlar kadar başarılılar 
mı? Lasch (2006) reklamcılığın, haset ve bunun 
getirdiği kaygıları kurumsallaştırdığını vurgular 
(Bayhan, 2011, s. 225). Bocock da (1997) “tüke-
ticilerin kim oldukları konusundaki duygularını 
stil, giyim, beden görünümü ve doğru imajla elde 
ettiklerini ve kimlik oluşturma amacıyla yaptıkları 
bu tüketimin gerçek yaşam üzerinde öylesine kon-
durulmuş önemsiz bir detay değil, tersine içinde 
arzuların gömülü olduğu ve önemli anlamların 
belirlendiği bir süreç” olduğunu belirtmektedir 
(Dede, 2005, s. 80).

Günümüzde reklamla ilgili temel konu, ürün-
lerle satın alınacak anlamlar, imgeler, imajlar ve 
yaşam tarzları içinde billurlaşır. Toplumun idi ve 
en derin güçleri bütünüyle yüzeyin altına itilir; 
şeyler, nesneler, ürünler artık bizim için bir şey 
ifade edebilirler (nesnelerin toplumsal çalışma ve 
üretme içinde maddi yaratılma süreçlerini unutmu-
şuzdur), çünkü nesnelerin bizim için konuşmaları-
na ve onlarla özdeşleştirilmemize izin vermişizdir 
(Williamson, 2001, s. 47).

Wolf’a (2002) göre etrafımızda gördüğümüz 
imajlar mitlere dayanır, bu mitlerden çıkartılan 
güzellik düzmecedir ki burada asıl olan tek ger-
çek milyon dolarlık endüstrilerin kadın yığınları-
na afyon olarak pazarladığı hazır pratik güzellik 
kurgusudur. Kapitalizm ve ataerkillik, güzelliği 
kültürel tüketim için tanımlar ve her yere kıs-
kançlık ve arzuyu coşturacak güzellik imajları 
yapıştırır (Kaya, 2011, s.128). İşte uygarlık bu işi 
yapar: Bütün kırılganlığımızla bizleri, bir kenara 
itilemeyecek ve bu yüzden de kendimizi eksik his-
settiren çelişki deneyimleriyle yüzleştirir (Sennet, 
2011a, s.335). Uygar dünyada, modern reklamcı-
lık, gereksinimler yaratmaya, kaygılar üretmeye 
çalışır. Lash (2006) kitle kültürünü, tüketiciyi iyi 
yaşam imgeleriyle kuşatarak, sıradan insanı sıra 
dışı beğeniler edinmeye, kendisini diğerleri kar-
şısında ayrıcalıklı olan azınlıkla özdeşleştirmeye 
ve düşlemlerinde çok büyük bir rahatlık ve beden-

o müzik grubunun dinlenildiğini belirtecek simgeler ön 
plana çıkar. Artık tüketicinin sevdiği bir müzik grubunun 
CD’sini satın almasından ziyade, o grubun tişörtünü giymesi 
beklenmektedir. Detaylı bilgi için bkz. Chaney (1999).

Bu da bireyselliğin yozlaşmasına neden olacaktır 
(Aydoğdu, 2004, s. 133).

Özellikle de Batı uygarlığı, bedenin haysiye-
tine ve insan bedenlerinin çeşitliliğine hürmet et-
mekte hep zorlanmıştır (Sennet, 2011a, s. 11). Batı 
uygarlığının öncülüğünde modern dünyanın imaj-
ları, bizim için öncelikle idealin, güzelin, akıllının, 
başarılının, saygınlığın, havalının, sıkıcının, moda 
olanın ve modası geçmişin, “olması gerekenin” 
tanımını yaparak insanı bu “olması gereken” ni-
telik ve niceliğine her tür medya ve popüler kül-
tür ürünü aracılığıyla koşullar. Hiç kimse doğuş-
tan (suni) “ideal” tanıma uygun olamayacağı için 
sistem, yardımcı aracı olarak insanlara sunduğu 
metalarını devreye sokar. İnsanı tanımlamak için, 
insanoğluna ait en değerli ve ayırt edici düşünsel 
nitelikler; insana değer katan zekâ, aklını kullana-
bildiği düşünce, eylem (özgür düşünebilme, sorgu-
layabilme, eleştirebilme, bağımsız değerlendirme, 
üretme, gereken kadarını tüketme vs.) ve manevi 
değerlerin yerini kimlik, statü belirlemek için tü-
ketilen, sahip olunan nesneler almıştır. Kimliğini 
ve statüsünü sahip olduğu nesneler aracılığıyla 
inşa eden insan bu döngü içerisinde öznelikten 
nesnelliğe doğru yol almakta ve nesnelliği çerçe-
vesinde işlevselleşmektedir (Özdemir, 2011a, s. 
13). Reklam sektörü etkinliği ve yaygınlığıyla bu 
nesnellik ve işlevselliğin temelinde yer alır.

Reklam ve Beden
“Beden reklam için önemli bir metadır ve üze-

rinde çalışılması gerekir.”
Featherstone
Reklamcılık toplumların örgütlenmesinin mer-

kezi aktörü haline gelmiştir (Mattelard, 1995, s. 
11). Günümüzde, reklam hem toplumu hem insanı 
yansıtan ideolojik bir ayna, hem de toplumun ya-
rattığı ürün niteliğine bürünmüştür (Sezer, 2009, s. 
5). Reklamcılık bugün, tüm çevresi kitle iletişim 
araçları ile sarmalanmış modern insanın yaşamını 
şekillendiren en önemli kültürel unsurların başın-
da gelmektedir (Alpman ve Göker, 2010, s.74).

Wernick (1996) reklam ve ideoloji ilişkisini 
şöyle tanımlar: “Reklamla birlikte aslında ideo-
lojiler de yayılır ve satışa sunulur. Böylelikle rek-
lamlar, “yalnızca kültürün sembolik ve ideolojik 
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içeriğini değil aynı zamanda onun ethos’unu, do-
kusunu ve bir bütün olarak yapısını” da şekillen-
dirir” (Gür, 2010, s. 307). Ayrıca temel amacı sat-
mak olan reklamlar, “Sadece satmaya çalıştıkları 
ürünlerin doğasında var olan nitelik ve özellikleri 
değil, bu malların bizim için anlamını da taşır,” 
der Williamson (2001). Reklam belirli bir bilincin 
oluşmasına da neden olur. Örneğin bir otomobil 
reklamında lüks, konfor ve güvenlik gibi ürüne 
ilişkin özellikler verilirken “çevre dostu” olma ni-
teliği bir artı özellik olarak sunulur. Bu yolla ürünü 
alan kişide çevreye zarar vermeyen bir ürünün kul-
lanımına yönelik psikolojik bir iç rahatlığı (iyi bir 
şey yapmış – faydalı olma duygusu) sağlanırken, 
aynı zamanda kapitalist üretim tarzının yıkıcı tara-
fının üstüne bir örtü (ideoloji) kapatılır. Bu sebeple 
reklamlarda pazarlanan bilincin anlaşılması; açık 
iletilerin değil, saklı iletilerin ortaya çıkarılmasına 
bağlıdır (Alpman ve Göker, 2010, s. 75). Örneğin, 
elmas, mineralin kendi terimiyle bir taş olarak de-
ğil, insani terimlerle ve bir gösterge olarak simge-
cilik aracılığıyla ebedi aşk ile ilişkilendirilip pa-
zarlanabilir (Williamson, 2001, s. 12).

Çağımızda giderek artan sayıdaki şirket, tüketi-
cilere seslenmek için reklamcılık sanatına ve rek-
lamın düşselliğine başvurmaktadır. Tek kelimeyle 
reklamcılık paradigması diğer iletişim türleriyle 
giderek daha fazla içli dışlı olmaktadır ve ken-
dini mümkün olan tek şey olarak dayatmaktadır 
(Mattelard, 1995, s. 17).

Bireylerin kendi bedenlerinden tatmin olma-
ması ile beslenen ideal beden politikaları giderek 
ekonomik ve politik temellerini sağlamlaştırmak-
tadır. Bunu ise giderek büyüyen ve güç kazanan 
reklam/pazarlama sektörü ve kitle iletişim araçları 
ile sağlamaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde 
yaşayanların %90’ının evinde televizyon olduğu-
nu belirten Lavine (1997) televizyonun kişilerin 
cinsiyet stereotiplerini ve beden ideallerini oluş-
turmalarında çok önemli bir rol oynadığını söyler. 
Elçik (2009);  “gerçek beden, algılanan beden ve 
ideal beden ölçüleri arasında derin uyumsuzluğun 
yol açtığı bedene hükmetme mücadelesinin” ve 
ideal bedenlerin yüceltilmesinin temelinde sahip 
olunan “normal” bedenlerin vasatla eş tutulmasını 
görmektedir (Topaloğlu 2010, s. 271). Özellikle, 
iletişim araçları, moda, kamuoyu, reklamcılık, 
propaganda vb. etkili şekilde kullanılarak, kitlenin 

nedir?) Homo consumer’lara musallat olan kâbus 
memnuniyetlerden kalan ve sahneyi karmakarışık 
eden anılardır (Bayhan, 2011, s. 229-230).

Resim 4: Kadın Özgürlüğü Kaynak: Yavuz, C.C. (2014) 
(Kaynak: Leke Oyunları. Ot Dergisi. 11: 20.)

Egemen beden imgeleri, özellikle farklı beden-
lere sahip olanlar arasındaki, karşılıklı duyumsal 
farkındalığı bastırma eğilimindedir. Bir toplum 
ya da siyasi düzen bedenden türsel bir biçimde 
bahsettiğinde, master plana uymayan bedenlerin 
ihtiyaçlarını yadsıyabilir (Sennet, 2011a, s. 18). 
Reklamlarda ve sinema filmleri, müzik videoları, 
dizi filmler gibi diğer popüler kültür ürünlerinde 
izler kitleye ya da tüketicilere model olarak sunu-
lan bedenler istisnasız bir şekilde aynı şablona uy-
maktadır (Işıkdoğan, 2007, s. 49). İdeal bedenlerin 
televizyon ve çeşitli kitle iletişim araçlarıyla daha 
spesifik normlara sokulması –ince beden, düzgün 
burun, 1.70’in üzerinde boy, 36-38 beden giyim 
vs.– kendi bedenlerinden rahatsız olan bireylerin 
sayısında inanılmaz bir artışa sebep olmuş; bu ar-
tış ise güzellik, fitness, giyim, kozmetik gibi çe-
şitli tüketim ürünleri için büyük bir tüketici kitlesi 
sağlamıştır (Topaloğlu 2010, s. 271). Tüketim ka-
pitalizmi, tüketimi standartlaştırma ve reklamcılık 
yoluyla beğenileri aynılaştırma çabası ile narsizmi 
yoğunlaştırmak için temel bir rol oynamaktadır. 
Tüketim, modern sosyal yaşamın yabancılaşan 
niteliklerini ifade eder ve bunun için gerekli olan 

zaafı ve zayıf yönleri üzerinden etkili bir bağım-
lılaştırma siyaseti güdülmektedir (Aytaç, 2004, s. 
121). 

Toplumda pek az kadın moda defilelerindeki 
mankenler gibidir. Dolayısıyla, özendirilen bu ide-
al görüntüler insanlar üzerinde ağır bir baskı yarat-
makta ve kendine güven eksikliği, beslenme bo-
zuklukları ve gereksiz estetik cerrahi gibi olumsuz 
ruh ve sağlık sorunlarına yol açabilmektedir (Atik 
ve Örten, 2008, s. 21). Bazen bilinçsizce yapılan 
tedaviler kadınların kendi beden imgeleriyle ilgi-
li çok olumsuz neticeler doğurmaktadır. Örneğin, 
liposuction’dan sonra biçimleri bozulmuş vücutlar 
veya fazla botoks seanslarıyla deforme olmuş yüz-
lerle karşılaşılmaktadır (Atik ve Örten, 2008, 20). 
Sözgelimi, günümüzde en çok satan kitap listele-
rinde yemek kitapları ile diyet/zayıflama kitapları 
ilk sıralarda yer alırlar (Kızılçelik, 2003, s. 90). 
Satın alınan spor malzemeleri, sürekli artan sağlık 
harcamaları neredeyse tüm kitle iletişimi araçları-
nı saran bedeni cinsel bir obje olarak gösteren pro-
mosyon imgeleri, bu bedensel haz arayışı ve be-
denden duyulan memnuniyetsizlikle ideal bedene 
ulaşma çabasındandır (Batı, 2010, s. 121).

Reklam, medya endüstrisinin ileri karakoludur 
(Mattelard, 1995, s. 25). Ayrıca, reklamlaşan ha-
berler, yazılı basın alanında yaygınlaşmaya başla-
mıştır (Dağtaş, 2005, s. 134) Günümüzde haber-
lerle reklam ve tüketim olgusu iç içe geçmiştir. 
Bu nedenle bir malın tüketiminin ya da bir yaşam 
biçiminin çok tutulduğunda moda olduğuna ilişkin 
haberlerin üretilmesinde, araçlar arası tekelleşme-
ler içine girmiş yığınsal iletim sermayesi (kitle ile-
tişim araçları), reklam şirketleri ve haber ajansları 
arasında karmaşık bir ilişki doğmuş bulunmakta-
dır ve promosyon bir malın sunulması kavramıyla, 
yalan ya da yanlış haber üretmek arasındaki çizgi 
tümüyle aşınmış durumdadır (İlal, 1997, s. 92-93).

Reklamın vaadi ve kapitalizmin temel vurgusu 
şudur: Harcayacak parası olduğu sürece herkes is-
tediği her şeye kavuşacak ve süreç sonunda mutlu 
olacaktır (Batı, 2010, s. 116). Ancak, tüketici yaşa-
mın etik ilkesi, memnun kalmanın – tatmin edilmiş 
olmanın aldatıcılığıdır. Hedefini “müşteri memnu-
niyeti” olarak ilan eden bir sektöre en büyük teh-
dit, memnun edilmiş bir müşteridir. Arzulayacak 
başka bir şey yok mu? Peşinden gidilecek herhan-
gi bir şey? Birinin sahip olduğu bir şey? (Ve bu şey 

çözümleri de ortaya koyar: Narsistik arzular gibi 
bir dizi şeyin sözünü verir (çekicilik, güzellik ve 
kişisel popülerlik gibi) (Özcan, 2007, s. 221). 

Kadın ve erkek bedenleri için ideal ol-
duğu düşünülen oranlar her zaman farklıdır. 
İdeal erkeğin bedenin güçlü ve asil olması 
gerekirken, kadın bedeninin muntazam hatla-
rı, zarafeti önem kazanır (Topaloğlu 2010, s. 
269). Kadın bedeninin reklamlarda doğrudan 
seyirlik bir cinsel obje olarak kullanılması 
ve bununla bağlantılı olarak kadın bedeninin 
nesneleştirilmesi sık rastlanan sunum biçim-
lerindendir  (Taşkaya, 2011, s. 106).

Reklamcılık imajlarının, ideal kadın be-
denine ilişkin gerçekçi olmayan ölçütleri ve 
kadın bedenine ilişkin şiddeti içerdiği sonu-
cuna varılmıştır  (Batı, 2010, s. 103).  Gencel 
(2000), reklamlarda ya da kadın magazin 
programlarının, kadın bedenini bir yandan 
erkek bakışına sunarken, diğer yandan da 

kadınların kendilerine “ideal kadın” nitelikleri ka-
zandıracak ürünü seçmeye yönlendirdiğini vurgu-
lar (Güzel, 2013, s. 83). 

Reklamlarda kadın imgesinin kullanımını genel 
olarak iki kategori altında incelemek mümkündür:

1. Cinsel nesne olarak: Seyirlik obje.
2. Toplumsal cinsiyete dayalı rollere vurgu: 

Evcil bir imge (Taşkaya, 2011, s. 105-106). 
Reklamlarda kullanılan ideal kadın imajların-

dan bazıları “statü sembolü kadın”, “seks sembolü 
kadın”, “erkek yönelimli dişil kadın”, “aile yöne-
limli altruistik kadın”, “aile yönelimli dominant 
kadın”dır (Kaya, 2011, s. 133). Kadın bedeninin 
çıplaklığı reklamlarda sıklıklar kullanılan imge-
lerin başındadır. Reklamda obje olarak kullanılan 
çıplak beden, reklamı görenler tarafından seyir-
lik bir malzeme olarak tüketildiğinde tümüyle bir 
nesne olmuştur. Haz aracıdır ve maddileştirilmiştir 
(Batı, 2010, s. 112). Ancak bu çıplaklık, seyrede-
nin arzularına göre düzenlenen, böylece seyrede-
nin iktidarı için bir tehdit unsuru oluşturmayan nü 
ile –bedenin olduğu gibi göründüğü ve dolayısıyla 
seyredenin iktidarını tehdit eden– çıplaklık arasın-
daki farklılığın altını çizen Berger’e (1999) göre 
kadın; seyredilen, dolayısıyla tâbi; erkekse sey-
reden, dolayısıyla erk konumundadır. Bu durum, 
kadınları da kendilerini erkeklerin gözüyle, yani 
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yalnızca dişi olarak, cinsel bir obje olarak gözlem-
lemelerine yol açar (Işıkdoğan, 2007, s. 61). 

Erkek bedenleri de erkek egemen bakış açısına 
uygun olduğu sürece reklamlarda, magazin ekle-
rinde seslerini duyurabilecektir. Erkek egemen 
bakış açısına ters düşmemek için, homoseksüel/
eşcinsel kimliklerin, bedenlerini sergileme yönün-
deki taleplerinin; egemen ve erkil kültür endüstri-
sinin ekonomi politiği tarafından reddedilebileceği 
düşünülmektedir (Dağtaş, 2005, s. 148). Oktay’a 

(1993) göre, “Kadın ve erkek bedeninin, hatta ço-
cuk bedeninin metalaştırılması süreci, psikolojik/
estetik süslerinden arındırıldığında, geride kalan 
sadece kapitalizmin acımasız mantığıdır.”

Sonuç Yerine
Doğa tarafından meydana getirildiği, yaş, sağ-

lık, bedensel güçler, zekâ ya da ruh nitelikleri ara-
sındaki farklardan oluştuğu için, Rousseau insan-
lar arasında olabilecek bu tür eşitsizlikleri doğal – 
fizik eşitsizlikler olarak tanımlar. Uygar dünyanın 
modern bireyleri için bu türden bir eşitlik kavramı 
içerik değiştirmiş, ulaşılabilirlik ve satın alınırlık 
ile özdeşleştirmiştir. Bugün gücü yeten bir birey 
daha iyi görünmek ya da istediği gibi görünmek 
için bedeni üzerinde geçici ya da kalıcı tasarruf-
larda bulunabilir. Başka bir anlatımla, istediği 
görünümü satın alabilir. Beden ve ruh arasındaki 
kopuş, işte tam bu noktada meydana çıkar. İnsan 
ruhunun derin, karmaşık ve soyut yapısı, bir dış 
etken tarafından istenildiği gibi biçimlendirilemez 
elbette. Ruhumuzun kaptanı yalnız biz olabiliriz. 
İnsan bedeni mekân olarak kabul edilirse, ruhu-
muz da zaman olarak tanımlanabilir. Beden ve ruh 
arasındaki sonsuz devinim her birey için ideal rit-
mini yine kendi içinde bulabilir.            

Oysa bugün, hem ruhen hem de bedenen tat-
min olabilmek için, modern birey, kendisine su-
nulan ürünleri tükettiği takdirde aslında olmadığı 
ancak, gıpta ettiği özelliklere kavuşacağı yönünde 
ikna edilmektedir. Güç, güzellik, başarı gibi sıfat-
lar reklamlar üzerinden metalara atfedilmektedir. 
Özellikle medyada, önce güzelliğin, başarının 
ya da güç olgusunun tanımı yapılmakta, bireyin 
kendisini bu abartılı ve taraflı çerçevenin dışında 
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hissetmesinin kaçınılmazlığından faydalanılarak, 
kendisine sunulan bu sıfatları temsil ettiği iddia 
edilen ürünleri satın aldığında (tükettiğinde), bire-
yin bu sıfatlara kavuşacağı artık güçlü, güzel ya da 
başarılı görüneceği bilgisi zihne işlenmektedir (ya 
da rızası üretilmektedir).

Metaları tüketen birey, anlamı ve içeriği boşal-
tılmış meta üzerinden pazarlanan, kimliğini oluş-
turmaya yönelik bu kavramların eksikliğini kısa 
süre içerisinde tekrar hissedecek, bu tatminsizlik 
duygusu bireyi tekrar ve tekrar döngüsel bir şekil-
de tüketime itecektir. Tüketim kültürünün, insan 
ruhu, bedeni ve zihni üzerindeki yönlendirici et-
kisi bu dinamiklerle süregelmektedir. Birey bu sis-
temde geçici olarak da olsa farklı kimliklere sahip 
olabilir. Kullandığı parfüm, araba, saat, diğer gi-
yim ürünleri ya da tükettiği kimi yiyecek içecekler 
aracılığıyla,  kimi zaman maceraperest, coşkulu, 
asi, kayıtsız, serseri bir “bohem”, kimi zaman so-
ğuk, mağrur, mesafeli, ölçülü ve katı bir “dandy”, 
kimi zaman yalnız aristokratik, topluma ve doğaya 
yabancı bir “avangard”, kimi zaman ise kalabalık-
larda barınan, tebdil-i kıyafet gezen, insan sarrafı 
ve avare bir kent gezgini yani bir “flâneur”  kim-
liğine bu ürünleri tüketerek bürünebileceğine ikna 
edilir 6 (Özdemir, 2011b, s. 14). Sistem içerisinde 
kimliğini, imajını (toplumsal ölçekte) bedeni ara-
cılığıyla ve ancak, var olan metaları seçerek ger-
çekleştirebilen uygar dünyanın modern bireyleri 
gerçekte özgür müdür? 

 Marcuse, baskıcı bir bütünün yönetimi altında 
bile, özgürlüğün güçlü bir egemenlik alanına dö-
nüşebileceğini söyler. Bireye açık olan seçmelerin 
erişimi insan özgürlüğünün derecesini saptamada 
belirleyici bir etmen değildir; bu durum yalnız-
ca neyin seçilmiş ve neyin seçilebilir olduğunun 
göstergesidir. İçinde yaşadığımız bizim adımıza 
oluşturulmuş sonsuz seçenekler ve çeşitlilikler za-
manında bize düşen, seçim yapmaktır. Oysa asıl 
özgürlük, seçeneklerini belirleyebilmek ya da yeni 
seçenekler oluşturabilmek değil midir?

6  Bohem, Dandy, Avangard ve Flâneur kavramlarının 
nitelikleri, Ali Artun’un “ Baudelaire’de Sanatın 
Özerkleşmesi ve Modernizm” adlı metninden alıntılanmıştır.

16. Bauman, Z. (2003).Yasa Koyucular ile Yorumcular. 
K. Atakay (çev.). İstanbul: Metis Yayınları.

17. Bauman, Z. (2006). Küreselleşme Toplumsal 
Sonuçları. 2. Baskı. A. Yılmaz (çev.). İstanbul: 
Ayrıntı Yayınları. 

18. Baudrillard, J. (2001).  Tam Ekran. B. Gülmez 
(çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. 

19. Baudrillard,  J, (2002a). Simgesel Değiş Tokuş 
ve Ölüm. O. Adanır (çev.).  İstanbul: Boğaziçi 
Üniversitesi Yayınları. 

20. Baudrillard, J. (2002b).  Çaresiz Stratejiler. O. 
Adanır (çev.). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi 
Yayınevi. 

21. Baudrillard, J. (2004). Tüketim Toplumu. 2. Baskı. 
H. Deliçaylı ve F. Keskin  (çev.).   İstanbul: Ayrıntı 
Yayınları.

22. Baudrillard, J. (2005). Simülakrlar ve Simülasyon. 
3. Baskı. O. Adanır (çev.).    Ankara: Doğu Batı 
Yayınları.

23. Baudrillard, J. (2009). Gösterge Ekonomi Politiği 
Hakkında Bir Eleştiri Üstüne. 3. Baskı. O. Adanır  
(çev.). Ankara: Doğu Batı Yayınları.

24. Bayhan, V. (2011). Tüketim Toplumunda Bireyin 
Ontolojik Mottosu:  “Tüketiyorum Öyleyse Varım”. 
Sosyoloji Konferansları. 43: 221-248.

25. Benjamın, W. (2002). Pasajlar. A, Cemal (çev.). 
İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. 

26. Berger, J. (1999). Görme Biçimleri. Y. Salman 
(çev.). İstanbul: MetisYayınları. 

27. Bergson, H. (2007). Madde ve Bellek. I. Ergüden 
(çev.).  1. Baskı. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.

28. Bilton, T. ve diğerleri. (2009). Sosyoloji. K. İnal 
(çev.). Ankara: Siyasal Kitabevi. 

29. Bjerke, R. ve Polegato, R.  (2006). How Well Do 
Advertising İmages Of Health And Beauty Travel 
Across Cultures? A Self Concept Perspective. 
Psychology & Marketing. 23.10, 865-884. 

30. Bocock, R. (1997). Tüketim. İ. Kutluk (çev.). 
Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.

31. Bordo, S. (1993). Hunger as ideology. In J. B. Schor 
ve D. B. Holt (Eds.). The Consumer Society Reader. 
New York: The New Press.

32. Bourdieu, P. (1984). Distinction: A Social Critique 
of The Judgement of Taste. R. Nice (çev.). Londra: 
Routledge & Kegan Paul. 

33. Bourdieu, P. (2001). Masculine Domination. 

Anadolu Aydınlanma Vakfı Düşünüyorum Dergisi Anadolu Aydınlanma Vakfı Düşünüyorum Dergisi

218 İnsan Hakları Özel Sayısı, 2019 İnsan Hakları Özel Sayısı, 2019 219



Cambridge: Polity Press.
34. Certeu, M, De. (1984). The Practice of Everyday 

Life. Berkeley: University of  California Press.
35. Cevizci, A. (2002). Paradigma Felsefe Sözlüğü. 

İstanbul: Paradigma Yayınları.
36. Chomsky, N. (2000). Dünya Düzeni: Eskisi Yenisi. 

1. Baskı.  A.Çakıroğlu ve  T. Birkan (çev.).   İstanbul: 
Metis Yayınları.

37. Chaney, D. (1999). Yaşam Tarzları. İ. Kutluk (çev.). 
Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.

38. Connerton, P. (1999).  Toplumlar Nasıl Anımsar?. 
A. Şenel (çev.).  İstanbul: Ayrıntı Yayınları. 

39. Corbin, A. ve Courtine, J.J ve Vigarello, G. (2008). 
Bedenin Tarihi Rönesans’tan Aydınlanma’ya. 
S. Özen (çev.).    1. Baskı. İstanbul: Yapı Kredi 
Yayınları.

40. Çelebi, V. (2013). Michel Foucault’da Bilgi, İktidar 
ve Özne İlişkisi. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi. 
5. 1: 512-523. 

41. Dağtaş, E. (2005). Magazin Eklerinde Tüketim 
Kültürünün İzdüşümleri. İletişim Dergisi. 21: 
125-168 

42. Davis, F. (1997). Moda, Kültür ve Kimlik. Ö. Arıkan 
(çev.). 1. Baskı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.   

43. Dedeoğlu, A.Ö. ve Savaşçı, İ. (2005). Tüketim 
Kültüründe Beden Güzelliği ve Yemek Yeme 
Arzuları: Kadınların Tüketim Pratiklerine 
Yansıması. Ege Academic Review. 5.1: 77-87.

44. Deleuze, G. ve Guattari, F. (1990). Kapitalizm 
ve Şizofreni 1- Göçebebilimi İncelemesi: Savaş 
Makinası. A. Akay (çev.). İstanbul: Bağlam 
Yayınları. 

45. Deleuze, G.,  Guattari,  F.  (1987). A Thousand 
Plateaus. Minneapolis: University of Minnesota 
Press.

46. Deleuze, G. ve Parnet, C. (1990). Diyaloglar.  A. 
Akay (çev.). İstanbul: Bağlam Yayınları. 

47. Doane, M. A.   (1986). Film and Masquerade- 
Theorizing the Female Spectator. Screen. 23: 3-4. 
s. 74-88.

48. Dostoyevski, F.M. ( 2012). Suç ve Ceza. A. Ergin 
(çev.). 22. Baskı. İstanbul: İletişim Yayınları.

49. Eagleton, T.(2010). Estetiğin İdeolojisi. A. Çitil, B. 
Kıroğlu (çev.). İstanbul: Doruk Yayınları.

50. Eco, U. (1991). Kitle İletişim Araçlarının Art(ırıl)
Ması. İçinde: Y. Kaplan. Enformasyon Devrimi 
Efsanesi. İstanbul: Rey Yayınları. 

51. Elçik, G. (2009).  İğdiş Edilmiş Güzellik. Cogito. 

Psikoterapi ve Hümanizm. B. Selçuk (çev.).    
Ankara: Öteki Yayınevi.

70. Freud, S. (1999). Uygarlığın Huzursuzluğu. H. 
Barışcan (çev.). İstanbul: Metis Yayınları.

71. Freud, S. (2000). Bir Yanılsamanın Geleceği 
Uygarlık ve Hoşnutsuzlukları. A. Yardımlı (çev.). 1. 
Baskı. İstanbul: İdea Yayınevi.    

72. Fromm, E. (1982). Sağlıklı Toplum. Y. Salman ve Z. 
Tanrısay (çev.).   İstanbul: Panel Yayınları.

73. Fromm, E. (1984). Yeni Bir İnsan Yeni Bir Toplum. 
N. Arat (çev.).   İstanbul: Onur Matbaası.

74. Furnham, A.,  Badmın N. ve Sneade,  I. (2002). 
Body Image Dissatisfaction: Gender Differences 
in Eating Attitudes, Self-Esteem, and Reasons 
for Exercise.  The Journal of Psychology. 136.6: 
581-596. 

75. Marshall, G. (2003). Sosyoloji Sözlüğü. O. Akınhay 
ve D. Kömürcü (çev.). Ankara: Bilim ve Sanat 
Yayınları.

76. Gencel, B.  M. ve Binark, M. (2000). Medya ve 
Cinsiyetçilik. KADER İçin Eğitim El Kitabı. Ankara: 
Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve 
Uygulama Merkezi. 

77. Goff, J. Le. (1999). Batı Uygarlığı. H. Güven ve U. 
Güven (çev.).İzmir: Dokuz Eylül Yayınları. 

78. Gramsci, A (1971). Selection Of The Prison 
Notebooks. H. Quintin and G.N. Smith (Ed.). 
London: Lawrence & Wishhart.

79. Guinn, T. O.  (1991). Touching Greatness: The 
Central Midwest Barry Manilow Han Club. In J. B. 
Schor ve D. B. Holt (Eds.).The consumer society 
reader. New York: The New Press. 

80. Güntekin, Z. (2006). Irak’dan önce: Kurtlar Vadisi 
Dizisi. İletişim Kuram Ve Araştırma Dergisi. 22: 
9-36. 

81. Gür, E.G. (2010). Dezenformasyona Uğratılan Bir 
Sosyal Hak Olarak Sağlık. 2. Sosyal Haklar Ulusal 
Sempozyumu. Denizli. 299-315. 

82. Gürsoy, B. (2013). Tüketimin Estetiği ve Medya: 
“Bugün Ne Giysem” Programı Üzerinden Bir 
Değerlendirme. İstanbul Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Dergisi. I. 44: 85-98.

83. Güzel, E. (2013).Güzellik Dayatması Altında 
Tüketim Nesnesine Dönüşen Kadın. Global Media 
Journal.7: 81-96.

84. Hargreaves, J.  (1987). The Body, Sport and Power 
Relations. Sports, Leisure and Social Relations 
içinde. (Haz.) John Horne, David Jary ve Alan 
Tomlinson. Londra: Routledge. 

58.
52. Elias, N. (1998).  The Loneliness Of The Dying. E. 

Jephcott (çev.). Oxford: Blackwell.

53. Elias,  N. (2000). Uygarlık Süreci, Cilt: 1. E. 
Ateşman (çev.). İstanbul: İletişim Yayınları. 

54. Elias, N. (2002).  Uygarlık Süreci, Cilt: 2. E. Özbek 
(çev.). İstanbul: İletişim Yayınları.

55. Erdoğan, İ. (2006). Kurtlar Vadisi Irak: Eski-göçebe 
Kabil’in yeni-emperyalist Habil’den öç alışı. 
İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi. 22: 71-136.

56. Featherstone,  M. (1982). The Body In Consumer 
Culture. Theory, Culture &Society.1.2:18-33.

57. Featherstone, M. (1991). The Body in Consumer 
Culture. M. Featherstone (Ed.). Hepworth, M.,  
Turner. B.S The Body: Social Process and Cultural 
Theory. First Published. London: Sage Publications.   

58. Featherstone, M. (1996). Postmodernizm ve 
Tüketim Kültürü. M. Küçük (çev.). İstanbul: Ayrıntı 
Yayınları. 

59. Featherstone, M. (2005). Postmodernizm ve Tüketim 
Kültürü. M. Küçük (çev.).  2. Baskı. İstanbul: Ayrıntı 
Yayınları. 

60. Finkelstein, J. (2007). The Art of Self Invention 
Image and Identity in Popular Visual Culture. 1. 
Baskı. London: I.B. Taurıs Co Ltd.

61. Fiske, J. (1991). Popüler Kültürü Anlamak. S. İrvan 
(çev.).    1. Baskı. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

62. Foucault, M. (1977). Nietzsche, Genealogy, History, 
In Language, Counter-Memory. Practice: Selected 
Essays and Interviews içinde. D.F. Bouchard (Ed.) . 
Ithaca: Cornell University Press. 

63. Floch, J. M. (2001). Visual Identities. 1. Baskı. 
London: Continuum International Publishing.

64. Foucault, M. (1978). Method. In The History of 
Sexuality: An Introduction. Birinci Cilt. New York: 
Vintage Books. 92-102.

65. Foucault, M.  (2000). Özne ve İktidar. I. Ergüden, 
O. Akınhay (çev.) Haz. Ferda Keskin. İstanbul: 
Ayrıntı Yayınları. 

66. Foucault, M. (2000b). Hapishanenin Doğuşu 
Gözetim Altında Tutmak ve Cezalandırmak. M. A. 
Kılıçbay (çev.). 2. Baskı. Ankara: İmge Yayınları. 

67. Foucault, M. (2003).  Cinselligin Tarihi. H. U.  
Tanrıöver (çev. ). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

68. Foucault, M. (2006). Hapishanenin Doğuşu 
Gözetim Altında Tutmak ve Cezalandırmak. M. A. 
Kılıçbay (çev.).  3. Baskı. Ankara: İmge Yayınevi.

69. Frankl, E. (1999). Duyulmayan Anlam Çığlığı 

85. Harvey, D. (2003). Postmodernliğin Durumu. 3. 
Baskı. S. Savran  (çev.).    İstanbul: Metis Yayınları. 

86. Harvey, D. (1999). Postmodernliğin Durumu. S. 
Savran (çev.). İstanbul: Metis Yayınları.

87. Hegel, G.W.F. (1994). Estetik 1 Sanat Üzerine 
Dersler. İstanbul: Payel Yayınları. 

88. Heinberg, J. Leslie ve J. Kevin Thompson (1995). 
“Body Image and Televised Images of Thinness 
and Attactiveness: A Controlled Laboratory 
Investigation.” Journal of Social and Clinical 
Psychology. 20: 289-323.

89. Homeros (tarihsiz). İlyada. A.Erhat ve A. Kadir 
(çev.). İstanbul: Can Yayınları. 

90. Horkheimer, M., Adorno, T.W. (1996). 
Aydınlanmanın Diyalektiği II.  Ö. Oğuz (çev.).     
İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

91. Illich, I. (1990). Tüketim Çılgınlığı. M. Karaşahan 
(çev.).  İstanbul: Pınar Yayınları.

92. Işık, E. (1996). Toplumsal teoride Beden: Beden 
Tekniklerinden Şizo-analize.Toplumbilim Gilles 
Deleuze Özel Sayısı. Bağlam Yayınları. 5: s.98-102. 

93. Işık, E. (1998).Beden ve Toplum Kuramı. İstanbul: 
Bağlam Yayınları.

94. Işıkdoğan, O. (2007). Görsel Kültürde Bir Tüketim 
Nesnesi Olarak Beden: Video Klipler Örneği. 
Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü.

95. İlal, E. (1997). İletişim, Yığınsal İletim Araçları ve 
Toplum. İstanbul: Der Yayınları.

96. İlal, E. (2011). Freedom Of Expressıon In The 
United States Of America: Freedom Of Expression, 
First Amendment And Mass Media. In Annales de 
la Faculté de Droit d’Istanbul . 23.39:167-199.

97. İlhan, S. (2007). Yeni Kapitalizmin Karanlık Yüzü: 
İnsanilik ve Ahlakilik Söylemlerinin Sahiciliği 
Üzerine. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 
17.2: 283-306.

98. Jung, J., Lennon, S., J. ve Rudd, N. A. (2001). Self-
Schema or Self-Discrepancy? Which Best Explains 
Body İmage?.  Clothing and Textiles Research 
Journal. 19.4: 171-184.

99. Kafka, F. (2013). Dönüşüm. 37. Basım. C. Ahmet 
(çev.).   İstanbul: Can Yayınları.

100. Kaufmann, W.   (2005). Dostoyevski’den Sartre’a 
Varoluşçuluk. A. Göktürk (çev.). 4.Baskı. İstanbul: 
YKY.

101. Kaya, Ş.K. (2011).  Televizyonda Kadın, Sağlık 
ve Hastalık.  Sosyoloji Araştırmaları Dergisi. 14. 2:  
118-157.

Anadolu Aydınlanma Vakfı Düşünüyorum Dergisi Anadolu Aydınlanma Vakfı Düşünüyorum Dergisi

220 İnsan Hakları Özel Sayısı, 2019 İnsan Hakları Özel Sayısı, 2019 221



102. Kayıkçı, M. (2007 ). Adorno’nun Kültür Endüstrisi 
Kavramı Üzerine.  Üniversite ve Toplum Dergisi. 
7.1. 

103. Kızılçelik, S. (2003). Küreselleşme Beden ve 
Şizofreni. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Dergisi Özel Eki. 25.4:89-94.

104. Lasch, C. (2006). Narsisizm Kültürü. S. Öztürk 
ve Ü. H. Yolsal (çev.). Ankara: Bilim ve Sanat 
Yayınları. 

105. Lavigne, H. ve diğerleri.(1999). Depicting Woman 
as Sex Objects in Television Advertising: Effects on 
Body Dissatisfaction. PSPB. 25. 8: s. 1046-1058.

106. Lunn, E. (1995). Marksizm ve Modernizm. Y. 
Alogan (çev.). İstanbul: Alan Yayınları. 

107. Marcuse, H. (1997). Tek Boyutlu İnsan İleri 
İşleyişim Toplumunun İdeolojisi Üzerinde 
İncelemeler. (çev.).   1. Baskı.  İstanbul: İdea 
Yayınevi.

108. Marshall, G. (1999). Sosyoloji Sözlüğü. O. 
Akınhay, D. Kömürcü (çev.). 1. Baskı. Ankara: 
Bilim ve Sanat Yayınları.

109. Mattelart, A. (1995). Beyin İğfal Şebekesi 
Uluslararası Reklâmcılık. I.Gürbüz (çev.). 1. Baskı  
İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

110. Myers, P.N. ve F. A. Biocca (1992). The Elastic 
Body Image: The Effect of Television Advertising 
and Programming on Body Image Distortions in 
Young Women. Journal of Communication. 42: 
108-133.

111. Nietzsche, F. (2000). Aforizmalar. 2. Baskı. S. 
Umran (çev.). İstanbul: Birey Yayıncılık.

112. Oktay, A. (1993). Türkiye’de Popüler Kültür. 
İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. 

113. Ollman, B. (1988). Alineation Marx’s Conception 
Of Man in Capitalist Society. New York: Cambridge 
University Press.

114. Özcan, B. (2007). Geç Kapitalist Tüketim 
Toplumunun Tüketici Kimliklerine Ev Sahipliği 
Yapan “Meta Beden”. e-Journal of New World 
Sciences Academy. 2.3: 217-238. 

115. Özdemir, Ü. A. (2011b). Çözüm Önerisi: Düşünsel 
ve Eylemsel Üretim. Cumhuriyet Gazetesi Bilim ve 
Teknoloji Dergisi No: 1257,s.14.

116. Özdemir, Ü. A. (2011a). Eğlence Kültürü ve Boş 
Zamanın Boş Etkinlikleri. Cumhuriyet Gazetesi 
Bilim ve Teknoloji Dergisi No:1362,s.13.

117. Pacteau,  F. (2005). Güzellik Semptomu. B. Erol 
(çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. 

135. Tiggemann, M. (2000). Role of Television in 
Adolescent Women’s Body Dissatisfaction Drive 
For Thinness. International Journal of Eating 
Disorders. 20: 199-203.

136. Thompson, C. J. ve Hırshman, E. C. (1995). 
Understanding the Socialized Body: A poststruc-
turalist Analysis of Consumers’ Self Conceptions, 
Body Images, and Self-Care Practices. Journal of 
Consumer Research. 22: 139-153.

137. Tolan, B. (1980). Çağdaş Toplumun Bunalımı: 
Anatomi ve Yabancılaşma. Ankara: AİTİA.

138. Topaloğlu, H. (2010). Gölgedeki Bedenler: 
Bedenin İnşa Sürecinde Toplumsalın Etkileri. 
Alternatif Politika. 2.3: 251-276.

139. Tosun,  N. B. (2003). Negatif Politik Reklâmların 
Etkisinin Değerlendirilmesi. İktisadi ve İdari 
Bilimler Dergisi. 17: 321-337. 

140. Tosun, N. B. (2007). Post Modern Reklamların 
Etkisi. Marmara Üniversitesi SBE Dergisi. 27. 7,  
341-349.

141. Tunç, B. (2012).  Michel Foucault’nun 
Düşüncesinde İktidar. Sosyoloji Notları. 9: 3-10. 

142. Turan, M. (2007). Özne ve İktidar. Elektronik 
Sosyal Bilimler Dergisi. 6.22: 283-297.

143. Turan, S. ve C. Esenoğlu. (2006). Bir meşrulaştırma 
Aracı Olarak Kitle İletişim Teknolojileri: Eleştirel 
Bir Bakış. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF 
Dergisi. 1.2:71-86.

144. Turner, B.S. (1996). The Body and Society. 
London: Sage Publications. 

145. Ulusoy, D., Baran, A. G. ve Demir, N. Ö. (2005). A 
Sociological Analysis On Eating Disorders Among 
Anorexia And Bulimia Nevrosa Patients And 
Primary School And University Students As Risk 
Groups İn Turkey. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Dergisi. 20.2: 41-60.

146. Velliquette, A,M.(2000). Modern Primitives the 
Role of Product Symbolism in Lifestyle Cultures and 
Identity. a Dissertation for the Degree of Doctor of 
Philosophy. University of Arkansas. May. 

118. Püsküllüoğlu, A. (2007). Türkçe Sözlük. 6. Baskı. 
İstanbul: Can Sanat Yayınları.

119. Rousseau. J.J. (1995). İnsanlar Arasındaki 
Eşitsizliğin Kaynağı. R.N. İleri.  (çev.). 5. Baskı. 
İstanbul: Say Yayınları. 

120. Sartre, J.P. (1981). Varoluşçuluk. A. Bezirci (çev.). 
İstanbul: Yazko.

121. Saygılı, A. (2005).Modern Devlet’in Beden 
İdeolojisi Üzerine Kısa Bir Deneme. Aühfd. 
324-340.

122. Schumpeter, J. (1981). Kapitalizm, Sosyalizm ve 
Demokrasi. R. Tınaz, T. Akoğlu. (çev.). İstanbul: 
Varlık Yayınları.

123. Schouten, J. W. (1991). Selves İn Transition: 
Symbolic Consumption İn Personal Rites Of 
Passage And İdentity Reconstruction. Journal of 
Consumer Research. 17: 412-425.

124. Sennett, R. (2002).  Kamusal İnsanın Çöküşü. S. D. 
Abdullah Yılmaz. (çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. 

125. Sennet, R. (2009). Yeni Kapitalizm Kültürü. A. 
Onacak (çev.).  1. Baskı. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

126. Sennet, R. (2011a). Ten ve Taş Batı Uygarlığında 
Beden ve Şehir. 4. Baskı. T. Birkan (çev.). İstanbul: 
Metis Yayınları. 

127. Sennet, R. (2011b). Karakter Aşınması Yeni 
Kapitalizmde İşin Kişilik Üzerindeki Etkileri. B. 
Yıldırım (çev.).  5. Baskı. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

128. Shilling, C. (2003). The Body and Social Theory. 
Second Edition. London: Sage Publications.
Thousands Oaks. New Delhi. 

129. Smith, P. (2005).  Kültürel Kuram. S. Güzelsarı, 
İ.Gündoğdu (çev.). 1. Baskı. İstanbul: Babil 
Yayınları.

130. Sezer, N.S. (1999). Devingen Reklam 
Görüntülerinde Gösterge Çözümlemesi: Üç Reklam 
Örneği. Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul:  
İstanbul Üniversitesi 

131. Sezer, N.S. (2009). Sınır Tanımayan Reklam 
Ortamı, Açıkhava Reklamcılığı. İstanbul: Beta 
Yayınevi.

132. Solomon, M. (2004). Consumer Behavior: Buying, 
Having and Being, 6. Basım. USA: Prentice Hall.

133. Steven, B. ve Kellner, D. (1991). Postmodern 
Theory: Critical Interrogations. Londra ve New 
York: MacMillan ve Guilford Press.

134. Taşkaya, M. (2011). Beden Politikaları ve 
Reklamda Kadın. 1. Uluslararası Suç ve Ceza Film 
Festivali. İstanbul. 103-108.

147. Walker, J. (2000). Dream Merchants: Why Forestry 
Practices Will Change. Nz Journal of Forestry. 
27-33. 

148. Wernick, A. (1996). Promosyon Kültürü- Reklam 
İdeoloji ve Sembolik Anlatım. O. Akınhay. (çev.) . 
Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

149. Williamson, J. (1998).  Kadın Bir Adadır: Dişilik 
ve Sömürgecilik. “Eglence İncelemeleri: Kitle 
Kültürüne Eleştirel Yaklaşımlar” içinde. 

150. Williamson, J. (2001). Reklamların Dili 
Reklamlarda Anlam ve İdeoloji. 1. Baskı. A. Fethi 
(çev.).   İstanbul: Ütopya Yayınları.

151. Wolf, N. (1991), The Beauty Myth, New York: 
Anchor.

152. Wolf, N. (2002). The Beauty Myth: How Images 
of Beauty are Used against Women. New York: 
Morrow.

153. Yılmaz, R.A. (2012).Tüketim Kültüründe İki 
Sunum Biçimi: Reklam ve Moda. İletişim Fakültesi 
Dergisi. 8: 221-248.

154. Yorgancılar, S. (2011).  Kierkegaard’ı Anlama 
Çabası Olarak Umutsuzluğu Yazabilmek. Sosyoloji 
Notları. 8:  47-56.

155. Zorlu, A. (2006). Üretim Kapitalizminden Tüketim 
Kapitalizmine Üretim ve Tüketim Teorileri. 1. Baskı 
. Ankara: Glocal Yayınları.

Anadolu Aydınlanma Vakfı Düşünüyorum Dergisi Anadolu Aydınlanma Vakfı Düşünüyorum Dergisi

222 İnsan Hakları Özel Sayısı, 2019 İnsan Hakları Özel Sayısı, 2019 223



“Dünya sorunlarına felsefeyle baktığımızda, 
hangisine bakarsak bakalım hepsi insan hakla-

rıyla ilgili görünmektedir.” –İoanna Kuçuradi

Bugün insanlık olarak sahip olduğumuz 
değer korumaya yönelik en temel ilke-
ler, temel insan hakları dediğimiz ilke-

lerdir. Bu haklar bir ülkede yasal güvence altına 
alındıklarında, toplumsal özgürlük kavramının 
içeriğini oluşturan özgürlükler olurlar ya da özgür-
lüklere dönüşürler. İnsan haklarını şu anda dünya 
politikasının yönlendiricisi yapabilmek oldukça 
düşük bir olasılık olarak görünüyor. Ama yapıla-
bilecek bir şey vardır. Bugün, dünya ülkelerinde 
eğitimin ana amaçları olarak “insan olma bilinci”-
ni kazandırmayı ve doğru değerlendirme yapabil-
meyi öğretmeyi koymak. Bu olanaklı görünüyor.

Adı insan olan varlığın yeryüzünde eşref-i 
mahlûk ismine yakışır bir şekilde hayat sürebil-
mesi, hakikî insan olabilme yolunda atılacak hak 
ve hukuk temellerine bağlı olduğu görülmektedir. 
İnsanın günlük yaşamında nasıl temel hakları var-
sa, kültürel alanda da temel hakları vardır. Ulusları 
medeni yapan birinci unsur olarak, o ulusun kül-
tür ve sanat alanlarındaki haklarının hukukla gü-
vence altına alınması, sanat eseri üreten sanatçılar 
ve eserleriyle bunlara kaynak olabilen geleneksel 
kültürün korunması hakkı sayılabilir. Hemen söy-
lemek gerekir ki konuyu salt ekonomik boyuttan 
ayrı incelemek lazımdır, zirâ insan hakları bunu 
gerektirmektedir. Konuyu bazı başlıklar altında 
incelemek yerinde olacaktır.

İnsanların Sanata Ulaşma Hakkı: 
Nereden bakarsak bakalım sonuçta her şey 

hak hukuk kapısına dayanmaktadır. Çünkü za-
manımızda gerek belli ederek gerekse belli etme-
den insan hakları ihlâl ve gasp edilebilmektedir. 
“Bireyler”, ki toplumu oluşturan kişilerdir, doğru-
dan sanata ulaşma hakları olmalı ve bu hak hiçbir 
şekilde engellenmeden devlet tarafından güvence 
altına alınmalıdır. Tabii ideal anlamda sanatı kas-
tetmekteyiz. Burada devletin kademelerindeki söz 
ve güç sahibi olanların, kanunlarla güvence altına 
alınmış bu hakları koruması, kollaması, gözetmesi 
ve sanatı toplum tarafından ulaşılabilir kılması ge-
rekmektedir. Bu noktada kişisel zevk ve anlayışlar 
en sonuncu sırada bile yer almamalıdır.

Sanat, sanatçı ve sanat eserleri toplumu pozi-
tif yönde etkileyen, düşündüren, araştırmaya sevk 
eden ve soru sorduran hale dönüştürebilecek güçte 
olabilirler. Tarihte örnekleri görülmektedir. Çünkü 
estetik değerler yönünden bakılarak değerlendiri-
lebilen sanat eserleri, bunları yaratan sanatçılar ta-
rafından uzun yıllar çalışarak, emek vererek ortaya 
çıkan, birikimleri ve felsefi değerleri bağlamında 
ortaya konmuş eserlerdir. Ve bu eserler dikkatle 
incelendiğinde toplumu derinden etkileyip hayat-
larına yön verebilmektedir. Bir toplumun sanat ve 
sanatçıları çok kıymetlidir ve kolay yetişmemek-
tedir. Dolayısıyla devlet, toplumun sanata ulaşma 
hakkını kanunlarla güvence altına almak ve koru-
mak zorundadır.

“Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür.”
 M.K. Atatürk

İnsan Hakları 
ve Müzik

Nevcivan Özel
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Ulu önderimiz Atatürk, aslında konuyu dehâ 
görüşüyle bir cümlede özetlemiştir. Bu veciz sö-
zünün gösterdiği istikametten baktığımızda devle-
timizin bir kültür politikası olması gerektiği görül-
mektedir. Temelini kültür üzerine kurduğu Türkiye 
Cumhuriyeti devletinin bir kültür politikasının 
olması ise gayet doğal olacaktır. M.K. Atatürk 
devletimizin kültür politikasını da çizmiş ve in-
sanlık tarihinde şahsına münhasır projesi olan Köy 
Enstitülerini hayata geçirmiştir. Bu yolla yurdun 
dört bir yanında insanlarımız köyden kente kadar 
uzanacak şekilde sanat ve sanat eğitimine ulaşa-
cak, gelecekte de yurdumuzdan milli kültürüne 
vâkıf dünya sanatçılarının çıkmasını sağlayacaktı. 
Bu proje yeni kurulmuş bir devlet için muhteşem 
bir kültürel kalkınma projesi idi. Bu yolla toplum; 
doğru ve iyi müziğe ulaşma hakkı ve doğru müzik 
eğitimi alma hakkı kazanmış oluyordu. Çünkü bu 
haklar bu projeyle devlet tarafından güvence altına 
alınmış ve korunmuştu. Türk toplumunun kültürel 
kalkınması için ideal olan bu projenin hayata geçi-
rilmesi ile, yetişen genç öğretmen ve sanatçı aday-
ları gelecekte müzikte yozlaşmayı önleme hakkını 
elde edeceklerdi.

Günümüze geldiğimizde son elli yıl içinde ül-
kemizde “müzik sanatı” adına bir şeyler yapıldığı 
söylenemez. Çok kısıtlı imkânlarla ve şahsî gay-
retlerle birtakım faaliyetler olsa da “temeli kültür 
olan” bir devlete yakışır çalışmalar maalesef ya-
pılamamıştır. Araştırıldığında ise sosyoekonomik, 
politik sebepler gösterilerek bunların arkasına sı-
ğınılmaktadır. İnsan hakları ve müzik konusunda 
ana temel, estetik değerlere vâkıf müzik sanatı 
eserleri ve bunlara kaynak olabilen geleneksel kül-
türün korunması hakkı olmalıdır. Buradan, müzik-
te yozlaşmayı önleme hakkı çıkabilir. Günümüzde 
yozlaşmaya götüren yegâne anlayış “ben yaptım 
oldu” anlayışıdır. Bilgisi yok, fikri çok, anlayışı ol-
mayan kişilerce geleneksel kültürümüzün ana un-
surlarından olan geleneksel müziğimiz, keyfi bir 
şekilde, estetik değerlerden tamamen uzak yapılan 
son derece kötü müziklerle yozlaştırılmaktadır. Bu 
ise telâfisi mümkün olmayan, çok büyük kültürel 
kayıplara yol açabilmektedir. Burada “özgürlük 
var, istediğimi yaparım” fikri oluşabilir. Bu fik-
re cevaben ulu önderimiz M.K .Atatürk’e kulak 
verelim:

herkesin herkese karşı savaşımıdır. Bu savaşımın, 
çoğunluğun özgürlüğünü boğmayacak biçimde 
değiştirilerek gerçekleştirilmesi gerekir. Bu değiş-
tirilme işi, bireyin sorumluluğuna, girişimlerine ve 
gelişimine zarar verecek ölçüye götürülmemelidir. 
Yurttaşların girişim ve sorumluluk duyguları ne 
kadar gelişirse devlet için o kadar iyidir.

Doğru Müzik Eğitimi Alma Hakkı:
Toplumun doğru müzik eğitimi alma hakkı söz 

konusudur. Bilmeyen, yetersiz, liyakatsiz kişilerce 
verilen “müzik eğitimi”nin önüne geçmek ve bunu 
denetim altına alarak, insanların doğru müzik eği-
timi alma hakkını korumak devletin görevlerin-
dendir. Günümüzde toplumumuz TV, sosyal med-
ya vb. yerlerde her gördüğünü sanatçı ve yaptık-
larını da sanat sanmaktadır. Hangi müzik türünde 
olursa olsun bütün insanların doğru müzik eğitimi 
alma hakkı vardır. Doğru müzik eğitiminden kas-
tedilen, müzik sanatı eğitim literatüründe bulunan 
ve yıllar içinde giderek temeli sağlamlaşmış, stan-
dartlaşmış ve bir disiplin haline gelmiş olmazsa 
olmazların olduğu bir eğitimdir. Bu hak mutlaka 
korunmalı ve denetim altına alınmalıdır.

Sanatçının Eserlerini Sergileme 
Hakkı:

Her sanatçı gibi müzik eseri üreten sanatçının 
da eserlerini profesyonelce sergileme hakkı vardır 
ve olmalıdır. Devlet özellikle bu konuda sanatçıyı 
ve eserini sergilemeyi kanunla güvence altına al-
malı ve takip etmelidir. Burada bahsettiğimiz sanat 
ve sanatçı, estetik değerler üzerinden bakmak su-
retiyle anlaşılan sanat ve sanatçıdır. Bu bağlamda 
devletin iyi yetiştirilmiş sanatsever, liyakate göre 
görevlendirilmiş elemanlarının olması gerekmek-
tedir. Hayatın her alanında olduğu gibi bu alanda 
da sosyoekonomik sorunlar olacaktır, ancak dev-
let, bunları tolere etmeli ve sanatçıya gereken de-
ğeri vermelidir.

“Bireyin birinci hakkı, doğal yeteneklerini öz-
gürce geliştirebilmesidir. Bu gelişmeyi sağlamak 
için en iyi araç, bireye başkasının aynı değerdeki 
hakkına zarar vermeksizin, tehlike ve zarar kendi-
sinin olmak üzere, ona, kendi kendini istediği gibi 
yönlendirmeye ve yönetmeye izin vermektir. İşte bu 
özgür gelişmeyi sağlamak, bireysel hakların oluş-
turduğu çeşitli özgürlüklerin bütün amacıdır. Bu 
haklara saygı göstermeyen siyasal toplum, temel 
görevinde kusur etmiş olur ve devlet, varlığının 
amaç ve anlamını yitirir.”

Çağdaş demokraside, bireysel özgürlükler özel 
bir değer ve önem almıştır, artık bireysel özgür-
lüklere devletin ve hiç kimsenin karışması söz ko-
nusu değildir. Ancak, bu kadar yüksek ve değerli 
olan bireysel özgürlüğün uygar ve demokrat bir 
ulusta neyi anlattığı, özgürlük sözcüğünün yalnız 
(mutlak) olarak düşünülebilen anlamıyla anlaşıla-
maz. Söz konusu olan özgürlük, sosyal ve uygar 
insan özgürlüğüdür. Bu nedenle, bireysel özgürlü-
ğü düşünürken, her bireyin ve sonuç olarak bütün 
ulusun ortak çıkarı ve devlet varlığını göz önünde 
bulundurmak gerekir. Anlaşılıyor ki, bireysel öz-
gürlük salt (mutlak) olamaz. Başkasının hak ve öz-
gürlüğü ve ulusun ortak çıkarı, bireysel özgürlüğü 
sınırlandırır. Bireysel özgürlüğü sınırlama devletin 
de bir çeşit temeli ve görevidir. Çünkü, devlet bi-
reysel özgürlüğü sağlayan bir örgüt olmakla bir-
likte, aynı zamanda bütün özel çalışmaları, genel 
ve ulusal amaçlar için birleştirmekle yükümlüdür. 
“Özgürlük, başkasına zarar vermeyecek her türlü 
kullanım yetkisinde bulunmaktır” 1 dendiği zaman, 
yurttaş özgürlüğünün, yalnız, bunun amaç olduğu, 
devletin bu amacı sağlamak için bir araç olduğu 
anlatılmış olur. Fakat, bu araçtır ki, ulusun genel 
çıkar ve amacını koruyacaktır. O halde, bireysel 
özgürlüğe sınır olarak “başkalarının özgürlüğünün 
sınırını” 2 gösterirken bireysel özgürlüğün, ulusun 
genel çıkarının gerektirdiği dereceden daha fazla 
kısıtlanamayacağı kabul edilmiş oluyor.

Bu düşünce basittir, fakat uygulanması çok güç-
tür. Çünkü, bireysel özgürlüğün derecesinin devlet 
etkinliğini zayıflatmaması gerekir. Devletsiz bir 
toplum ya da zayıf bir devlet hayatının sonucu, 

1   Teşkilât-ı Esâsiye Kanunu, Madde 68.
2   Teşkilât-ı Esâsiye Kanunu, Madde 68.

Müziğin İnsan Hakları Bağlamında 
Vicdanla İlişkisi: 

“İnsan onuruna, kendi onurumuza, uğradıkla-
rımızla değil, yaptıklarımızla zarar veririz. Çünkü 
yaptıklarımızdan sorumluyuz, başkalarının bize 
yaptıklarından değil. Bir şeyi yapmak veya yap-
mamak kendi elimizdedir.” (İ. Kuçuradi)

İnsan ancak bir birey olabilirse, yani sorum-
luluk alabilirse hak ve hürriyete sahip olabilir. 
Sorumluluk ise öncelikle bilgi gerektirmektedir. 
Müzikte de bu böyledir. Hangi müzik tarzı olursa 
olsun, eğer sağlam temelli bir eğitiminiz yoksa söz 
söyleme hakkınız oluşmamaktadır. Bunun bir adım 
daha ilerisi vardır ki o da uzun yıllar verilen emek-
ler sonucu elde edilebilen ve çok kıymetli olan, 
tecrübedir. Hem iyi bir eğitimiz hem de tecrübeniz 
varsa o zaman müzik hakkında bir birey olarak söz 
söyleme hakkınız olabilir. Ancak burada üzerin-
de durmak istediğimiz, tüm dünyada olduğu gibi 
özgün sanat eserleri yaratmada kaynak vazifesi 
görebilen geleneksel müziklerdir. Kültürümüzün 
temel taşlarından olan geleneksel müziklerimiz bir 
deryadır ve tüm dünyada eşi benzeri olmayan zen-
ginliğe sahiptir. Bu eşsizliğinden dolayı son derece 
kıymetlidir. Türk ulusunu bir bütün haline getiren 
yegâne unsurlardan biridir. Keyfi şekilde bu ezgi-
leri kullanmak, aslından uzaklaştırıp bozmak sure-
tiyle yozlaştırmak ve adına ”yorumculuk” demek, 
vicdanları acıtan ve telâfisi olmayan yaralar aç-
maktadır. Hiç ayrım yapmadan bütün müzik sanat-
çıları eserlerini üretirken beslendikleri geleneksel 
müziğimizi oluşturan temel ögelere mutlak surette 
sahip çıkmalıdırlar. Öncelikle bu bir vicdan mese-
lesi ve görevi olmalıdır, olmazsa olmazdır. Eğer 
biz sahip çıkmazsak yakın bir gelecekte Avrupa 
ya da Amerika’dan gelip bize kendi müziklerimizi 
öğretenler olacaktır.

Son söz olarak, insan haklarının bütün konuları 
birbirine sıkı sıkıya bağlıdır ve öncelikle bireysel-
leşme ve özgürlüğün sağlanması gerekmektedir.

Kaynakça:
- İoanna Kuçuradi,  İnsan Hakları
- M. K. Atatürk, Medeniyet Bilgileri 
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lar yapmak, hatta giderek bu tür kavramları uslamla-
ma mantığı içerisinde dizgesel olarak gösterebilmek 
yeterli olmamaktadır. Bir erdem varlığı olarak insan, 
eyleminde olmayan erdemi tam anlamıyla kavra-
yamaz. Çünkü, eylemimde gösteremediğim ‘Ben’, 
‘Yok’tur. Tümel bir kavram olan İnsan eylemimden 
doğarsa, ben İnsan olabilirim. Öğretilenleri, ezberle-
ri tekrarlamak beni İnsan kılmaz.

Hakkın, a priori tinsel, evrensel olduğu savı 
bir İdeal olarak, eyleminden doğan İnsan toplu-
luklarının varoluşa çıkmasını da beraberinde ge-
tirmelidir. Bu, Hegel ile ortaya konulan İdeanın 
edimselliğidir. Hegel’de ideanın edimselliğinin 
bir zorunluluk olduğunun anlaşılmamasının, her 
zaman bir “burun kıvırmayla” birlikte gelişinin te-
mel nedeni budur.  

Dünyadaki mevcut durum, 10 Aralık 1948 
tarihinde imzalanan “İnsan Hakları Evrensel 
Bildirgesi” ile hedeflenen ilkelerin başarılmasın-
dan uzak olunduğunu gösteriyor. Hak kavramının 
soyut doğasından, ancak eylemde gösterilebilir ol-
masından kaynaklanan zorluk, bilinçli bir eğitim-
le aşılabilir. Eğitimde daha başarılı ulusların, hak 
ve özgürlük kavram ikilisinden, özgürlüğü daha 
kararlı bir biçimde yaşama geçirebilmeleri tesa-
düf değildir. Hak din olarak tanımlanan İslâm’a 
mensup ülkelerin, özgürlüklerce en yoksullardan 
olması düşündürücüdür.

Post-modernite, her türlü evrenselci bilginin 
reddini de getirdi. “İnsan Hakları”, kavrama di-
rimselliğini veren bağlam içinden yırtılarak ayırı-
lıyor ve “alt tarafı bir söylem”e indirgeniyor. Bu 
görüşe göre, bu tür haklar; ideolojik, felsefi, ta-
rihsel, kültürel vb. niteliklerinden dolayı, toplum-
dan topluma değişebilir. İyi, doğru gibi kavramlar 
evrensel değil, “keyfi”dir. Antik Yunan’da insan 
düşüncesine konu olan, üstüne, binlerce yıl da fel-
sefi boyutta tartışılan soyut tümeller, sorumsuz bir 
“sana göre – bana göre” tavrıyla, us düşmanlığına 
kurban edildiler. Tıpkı, Antik Yunan’da şüphecili-
ğin nesnel temelinin, post-modern dönem şüphe-
ciliğinin “düşünmesiz” temeliyle taban tabana zıt 
olduğu gibi. 

İdeasını, yönelimini, kendini, yine kendi ey-
leminde insan olarak tanıma gayesini unutmuş 
eril yönelim, dünyanın kanayan yarasıdır. Nicelik 
peşinde, berduşlukta kendini heba etmektedir. 

İnsan Hakları söz konusu olduğunda sıkça 
atıf yapılan “Doğal Haklar”, içgüdüsel, it-
kisel bir alanın tanımını kapsar. Doğa alanı, 

tinsel olanın karşısında durur. Yalnızca bir beden 
varlığından (beşer) daha çoğunu imleyen İnsan, 
tinsel bir varlık olduğundan “Doğuştan Haklar”, 
doğmakla elde edilen haklardır, tinselliği de kap-
sarlar. Doğuştan haklar, evrenseldir. Buna göre: 
İnsan tümel bir kavramdır. İnsanın varolduğu her 
yerde uygulanılması beklenilen haklardır.

Tanımını, bedeninden devşiren beşer’den, 
görünmez olana, İnsan’a, lâyık görülen “İnsan 
Hakları” kavramı, henüz tanım aşamasında, bir 
sürçmeyle uyarı vermektedir. Bu “dil sürçmesi” 
kavramın edimselleşmesinde en sorunlu olacak 
bölgede yaşanmaktadır: Görülebilen, dokunulabi-
len beşere karşı, nerede olduğu bilinmeyen İnsan. 
Ünlü meyve hikâyesinde olduğu gibi: Meyve satın 
almak istediğimizde, tüm çabamıza rağmen meyve 
satın almayı başaramayız. Meyve her zaman “şu” 
ya da “bu” meyve olarak; “bir elma” “bir erik” “bir 
kiraz” olarak bulunur. 

Bir doğa nesnesi olan bedenimizle, bilincimiz 
arasında bilgi edinebilmek için gerekli olan bağ, 
nedensellik ilkesidir. Nedenselliğini bulduğumda 
açıklayabildiğim bedenin yanı sıra, tinsel bir varo-
luşa sahip insanı nerede bulacağız? Tıpkı erdemler 
gibi, adalet gibi. Var değiller. Tıpkı İdealar gibi. 
Antik Yunan’da ayrıntılı olarak tartışılan bu so-
runsalla ilgili olarak Platon, onların yaratımından, 
gayemize bağlanmamız koşulu ile bireysel olarak 
sorumlu olduğumuzu dile getirir. Bu kez bağlana-
cağımız ilke, nedensellik üzerinden değil, eylem 
üzerinden olacaktır. Bu tür bir yönelimin ancak, 
tutkuyla gerçekleştirilebileceği bazı filozoflar tara-
fından tartışılmıştır. Teleolojik olan bu bağlanmayı 
meydana getiren sürecin içeriği, sonucu tarafından 
belirlenecektir. Felsefede hedeflenen “insan, özgür 
ve özgün varoluşa zorunludur” demek, her bireyin 
bunu kendi için ve kendi tarafından gerçekleştir-
mesinin zorunlu olması demektir. Din alanındaysa 
biriciklik (ahadiyet) olarak anlatım bulmuştur.

Eylem ve gaye ilişkisinin üzerinde ussal çıkarım-

Düşünce ve eylemin birbirinden kopuşu, her iki 
alanın da hızla boşalması ile sonuçlandı: Bir por-
nografik imge bolluğu; duyusal olanda oyalanma-
nın getirdiği yasasızlık… Niçin yaşadığını bilmek, 
nasıl yaşadığını bilenin ayrıcalığıdır.

Karşıdan gelen birinin, öncelikle kadın mı er-
kek mi olduğunun ayrımına varılır. İnsanoğluna 
musallat olan bu ayrımı düşüncesizce genişlet-
mek, onun en büyük günahlarındadır. Oysa kadın, 
insandır. Hak, ihtiyaçlar uğruna faydalı olduğu 
için varoluşa çıkmış olsa da; İnsan, İdealine ulaş-
mak için çabaladığı sürece hedefine kısıtlı kal-
mayı başarabilecek denli özgürdür. Beden olarak 
bulduğunu yadsıyarak tinselliğine yükselen insan, 
hakların muhatabı olur. İnsan olmaya dair bir yeti 
olan düşünmek, mantıksal dizge karşısında kişinin 
kendini yadsıması demektir. Beşerse düşünme po-
tansiyelini henüz gerçekleştirmemiştir. Din olarak 
da, tecellinin, tezahürün bilinci olduğunun idrak 
edilmesi biçiminde ifade edilir ve bu birliktelik 
tevhiddir. Eril yönelim, kendi tinselliğini tanıdığı 
ölçüde, ötekinin insan olarak varlığını tanımaya 
yeteneklidir. Beden düzeyindeki ayrım, haklar 
ve özgürlükler konusunda en ileri ülkelerde bile 
henüz tam anlamıyla çözülememiştir. Bu açıdan 
değerlendirildiğinde, hak ve özgürlük kazanımla-
rının, gerçekte, elde edilmiş birtakım imtiyazların 
terk edilmesi olduğu görülecektir. Hak kazanımı 
şimdilik, cinsiyet, din, dil, ırk, akıl üstünlüğü ba-
hanesiyle, ötekinin üzerinde iktidar elde edenin, 
imtiyazlarını terk edişidir.

İnsan hakları henüz yokluğunu, şimdilik uğ-
radığı ara basamaklarda hissettirmektedir: Kadın 
hakları, çocuk hakları, sosyal haklar, çevre hakla-
rı, yaşlı hakları, göçmen hakları… Kimi düşünür-
ce, bu, hak enflasyonudur. Neredeyse 21. yüzyıla 
girildiği günlerde, Yugoslavya’nın parçalanması 
sırasında çıkan savaşlarda, din, dil, ırk ayrımı-
nın, Batılı ülkelerce henüz yadsınamadığı görül-
dü. İnsan hakları kavramı, şimdilik tam anlamıy-
la olgusallaşmadığından, pek çok ülkede, İnsan, 
henüz, bir İnsan olduğu için insan sayılamıyor. 
“İnsan denilen meçhul”, eylemlerimizde ortaya 
konulabilirse, öncelikle kendimize meçhul yanı 
kalmayacaktır. Bu, belki de, insana özgü en ağır 
yabancılaşmanın da giderilmesi demektir. 

İnsan
Nerede?

Gülgün Türkoğlu
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Genel olarak “insan hakları” belirli, somut bir 
bireyin haklarıyla değil bir coğrafyanın, bir grubun 
veya yine en genel olarak “tüm insanların” hakla-
rını arar. Hâlbuki daha sorunun ismini koyarken 
birey tuhaf bir genellemeye kurban edilir. Tümel 
bir güruh olarak tüm insanların hakkı vardır ama 
bunun karşısında tekil bir birey olarak benim hak-
kım olmamalıdır. Şüphesiz bu yaklaşımın da hak-
lılık payı vardır. “Hak” kavramı altında yasa, bire-
yin sınırlarını tanımlamalı ve birini diğerine feda 
etmemelidir. Bununla birlikte “bu genel haklar” 
uyarınca feda etmek de kurumlar tarafından de-
netlenmeli, haklarının feda edilmesi talebi kişinin 
kendisinden gelse dahi bunun önüne geçilmeli ve 
kendisine tanımlanmış olan hayatı, sanki doğru-
dan kendi talebiymiş gibi yaşamaya zorlanmalıdır. 
Sınırları mutlak bir “hak” olarak kendi dışından 
belirlenen “modern birey”, modernizm denilen, 
dışarıdan bakıldığında kalabalık ama içeriden tek 
kişilik hücresinde, kimsenin kendisine dokunma-
masını bir ayrıcalık olarak yaşar.

Geleneğin, bireyi yutan, sorgulanamaz ve ke-
sintisizce sürme gereksinimi, kimi zaman aynı bi-
reyi, artık sürmemesi gereken bir şeyi de sürdür-
meye zorlar. Bu anlamıyla 17. yüzyıl modernitesi, 
geleneğe karşı bir tavır olarak doğmuş bir değerler 
sisteminin adıdır. Modernitenin ideolojiye dönen 
biçimi olan modernizm ise bireyi özgürleştiren 
moderniteden ayrı olarak bir değersizleştirme ve 
değerli olan her şeyin aşağılanması olarak tahak-
kuk eder. Modernizm denilen bu yapaylıkta, ta-
rihle ve geleneksel ilişkilerle bağları kopan insan, 
derinleşmenin sakıncalı olduğu ve sürekli dışına 
kaçması, değiştirmesi gereken yeni bir kimlik ve 
yeni ilişkiler içinde bulur kendini. İlişkilerde yü-
zeyselleşme başladığında tüm değerler bu duygu-
suzluğa kurban edilir. Garip olansa, ilişki gibi gö-
rünen bu ilişkisizlik, yalnızlaşma insanın en doğal 
hakkı olarak sunulur. Kaynağını tanımadığımız, 
akış hızına karar veremediğimiz bir nehirde sürük-
lenen kütüğün üzerinde durmaya çabalamak, mo-
dern dünyada bizler için tanımlanmış yeni özgür-
lüktür. İlişkilerdeki samimiyetsizlik veya yüzeysel 
duygudaşlıklar, özünde ötekiyle ilgili olan ve “be-
nimle” doğrudan ilgisi bulunmayan bir konu için 
hiç vaktimin olmamasından kaynaklanır. Modern 

dünyada artık herkesin acelesi vardır. Hiçbir şey 
için durmaksızın koşmak, tüm bu aşırı renkliliğin 
içinde en değerli olanın, hayatın yitirilmesidir. Bu 
yaşam biçiminde hangi hakkın özsel, hangisinin 
tanınmış hak olduğu belirsizleşir.

İnsan hakları, en somut olarak belirli bir in-
sanın, yani bireyin kendi hakkıdır. Ve bireyin en 
temel hakkı da yaşamaktır. Hayatı istediği gibi, 
hakkını vere vere yaşamaktır. Tam da bu anlamıy-
la, anayasalarda tanımlandığı biçimiyle öldürül-
memek, gerçekte yaşamakla aynı anlama gelmez.

İnsanın temel hakkı öldürülmemek değil, ya-
şamaktır. Ancak nihayetinde insan ölümlüdür. 
Öyleyse insanın bu en temel hakkını ihlal eden 
ölüm insan hakkı karşıtı bir olgudur. Dinsel olarak 
ölüm Tanrı’nın bir dileği veya emridir. Zira yasak 
meyvenin yenilmesiyle başa gelen ve ebedi yazgı-
sına dönüşen ölüm, bu kadar basit bir ihlalin kar-
şılığı olamayacak denli büyüktür. Öyleyse bir din-
dar için Tanrı insanın bu en temel hakkını elinden 
almasıyla, insan haklarına karşıt bir irade olarak 
belirir. Ancak aynı irade insanın varlık nedeni de 
olduğundan “insan hakları” kavramının temeli de 
Tanrı’da veya en azından O’nun rahmetinde aranır. 

Buradan hareketle şunu sormak doğal bir hak-
tır; Tanrı insana karşılıksız olarak verdiği hayatı, 
yine sorgusuzca alma hakkına sahip midir? Eğer 
öyleyse bu kabul, insan haklarını onayan ya da en 
azından özgürlüğü hiç yaşamamış birinin sırtın-
dan köleliği kaldıran bir anayasanın, köleliği ye-
niden getirebilme keyfiyetini da saklı tutmaz mı? 
Özgürlüğü verenin onu dilediğinde geri alabilece-
ği anlamına gelmez mi? 

Hayat gibi ölüm de insana verili, yani doğal bir 
şeydir. Esaret ve özgürlük ise sonradandır. Yine de 
her birey özgür olmaktan önce insan olma hakkına 
sahiptir. Bu bir haksa insanın, insan olmama hakkı 
da var mıdır? İnsan olma itkisi, özsel olarak insa-
nın bilinçsiz ilk ve doğal halinde saklıdır. “İnsan”, 
doğuştan hazır bulunan değil, “olunan” bir duru-
ma işaret eder. İnsanın insan olmadan önceki duru-
muyla “insan olması” veya “insanlığa yükselmesi” 
arasında fark vardır. Bu fark özbilinç kavramının 
içeriğini oluşturur.

Levinas bunu bir paradoks olarak yorumlar: 

İnsanın 
Hakkı

İzzet Erş

İçinde “insanlar”, “toplum”, “halk” terimlerinin kullanıldığı cüm-
leler genellikle, cümleyi kullananın kendi yargılarını, genelleme-
lerini içerir. Ve çoğu zaman bu yargıların ne toplumla ne de halkla 

bir ilgisi bulunur. Yargı doğrudan kişinin kendi sınırlı dünya algısında 
temellenir. Sınırlı dünya algısına sahip olmayan yargılar bu gibi genelle-
melerden kaçınır. Genellemeler, düşüncenin asıl içeriğine tam olarak sa-
hip olmamakla birlikte bir sezgiye sahip olmasından doğan tahminlerdir. 
Zira ne halk ne de toplum diye bir şey vardır. Bu belirsiz genellemeler, 
adına halk denilen bir yığınlaştırmaya işaret eder. 

Halk, halk olmaktan başka nitelik taşımayan yığınlardır. Eğer “halk” 
diye işaret edilen topluluk belirgin bir nitelik taşısaydı artık ona genel 
olarak halk demeyecek ama örneğin çiftçi, sanatçı, emekçi vb. diyecek-
tik. Halk olarak halk bunların hiçbiri olmayan, “dünyevi kültürün yara-
tıcısı, taşıyıcısı olan kalabalığın genel adıdır”.  1İnsan, toplum, halk gibi 
kelimeler birer soyutlamadır. Bu soyutlama üzerinden somut ve gerçek 
olan bireyi anlamak olanaksızdır. Genelleme bir mantıkçı hastalığıdır. 
Sanat ise genellemez, en somut olana dokunmak ister. Zira genelleme, 
bireyi anlamak için değil, bireyi ortadan kaldırmak için yapılır.

1  Özgür Taburoğlu, Dünyevi ve Kutsal, s.29
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“Özdeşlik kendiyle zararsız bir ilişki değil, bir 
kendine zincirlenmişliktir; kendiyle meşgul olma-
nın zorunluluğudur. Kendisiyle meşgul olma tarzı 
öznenin maddeselliğidir. Var olanın varoluş üze-
rindeki hâkimiyeti ve özgürlüğü, sorumluluğu da 
var olana sınırsızca yükler. Var olanın büyük para-
doksu budur: Özgür bir varlık artık özgür değildir, 
çünkü kendisinden sorumludur.” 2

İnsan olmak kendinden sorumlu olmayı, so-
rumluluk almayı ifade eder. İnsanın kendinden 
habersizliği, başıboşluğu, sorumsuzluğu, bu anla-
mıyla insan olamamaya işaret eder. Başıboşluktan 
kurtulmak ve başta kendinden sorumlu olmak; 
insanın avarelikten, hoyratlıktan kurtulması, bir 
anlamda kendinden özgürleşmesidir. İşte çelişki 
budur. Özgürlük en temelde sorumlu olma, yani 
özgür olamama durumudur. Hâlbuki gerçek öz-
gürlük tam da bu sınırlılıkta, ama dışarıdan belir-
lenmede değil, kendini sınırlamada ortaya çıkar. 
İnsan kendini sınırlamakla özgür olur.

Bu “oluş” yeni bir çelişki yaratır. “Olmak” 
belirli bir kalıbın içine dökülmek, sonlu bir tikel 
olarak olumsuzlanmaktır. Özgürlük, ölümün bir 
biçimine dönüşür. Çünkü olmanın sınırı yoktur. 
Sınırsızca olmak, kütlesiz enerji gibi evrene sav-
rulmaya benzer. Hâlbuki insan şimdi ve burada 
olmakla, gerçektir. Düşüncenin saf enerji olarak 
yüceltilmesi tuhaftır. Çünkü düşünmenin değeri 
düşüncede, enerjinin yoğunlaşarak belirli bir şey 
olmasında değer kazanır. İnsan saf ve sonsuz bir 
şey olarak değil, kendini gerçekleştirmiş somut 
şimdilik olarak değerlidir.

İnsanın hakkı nedir?
“Hak” kavramını insanın varoluş nedeninde 

arayacaksak, onun temel hakkı yaşamak değil di-
rilmektir. Yaşamak doğal bir şeydir, ama dirilmek 
tinseldir. Tüm ezoterik okullarda olduğu gibi sûfi-
ler de “insan” ile “beşer” kavramlarını birbirinden 
ayırırlar. Beşer 3 var olanlar içindeki en mükemmel 
organik formdur. Onun canlılığı, diğer varlıklar 
gibi salt doğallığına göre davranmaması, seçim ve 
yönelimleri olması nedeniyle ayrıdır. Ancak niha-
yetinde bir canlıdır ve ölüm karşısında çaresizdir.
2  Emmanuel Levinas, Zaman ve Başka. Çev. Özkan Gözel, 
Metis Yay., İstanbul, 2005. s.75
3  Basar İbranice “et” demektir. Arapça Beşere kelimesi ise 
“insan derisinin dış yüzleri” anlamını taşır.

İnsan kavramı beşerî varoluşun aşılması anla-
mına gelmez. Beşerîlik bedene ait bir tanımlama-
dır. Bedenin, canlılığını ve varlığını kendi ihtiyaç-
ları üzerinden imgelemesinin adıdır. Yani beşer 
ismi hem bedene hem de beden üzerinden kurulan 
imgeye verilir. Beşerî olan ortak yığınlaşmayı, in-
san ise somut biricikliği gösterir.

İnsan canlı değil diridir. Canlılık her canlı-
ya doğa tarafından dolaysızca verilmiştir. Doğa 
canlılık veren bir cansızlık değil, canlılığın ilkesi 
olarak tek canlıdır (hayy). Her canlı kendini haya-
tın içinde hazır bulur. Dirilik ise bilinçli doğum, 
kendi fiillerinden doğmak anlamına gelir. Hatta ta-
savvufta önemle “dirilmek” için “canın” yitirilme-
si gerektiği vurgulanır. Dirilen insan, İsa, Osiris, 
Horus, Prometheus, Dionysos, Buddha, Krişna ve 
daha nice mitsel figür, beşerî yeniden doğumu de-
ğil, beşerîlikten insan olmaya geçişi ifade ederler. 
Bu nedenle ezoterikler için evren doğum ile insan 
doğum arasında sadece sembolik bir fark vardır. 
İnsanın en temel hakkı var olmaktır ve bu belir-
li bir anayasaya bağlanamaz. Anayasalar bunun 
toplumsal teminatı olarak diğerini ortadan kaldır-
manın önüne geçmek için vardır. İnsanın kendine 
karşı olan sorumluluğu toplumla olan ödeviyle ne-
redeyse ilgisizdir. İnsan var olmak zorundadır ve 
bunu ona ne toplum ne de anayasa verebilir. 

Böylece diğer tüm “insan hakları” tanımlarının 
kendi bağlamlarında doğru ve zorunlu olduğunu 
kabul ederek, bu yazıdaki yaklaşım bakımından bu 
hakların sahip olmakla değil, insan olmakla ilgili 
olduğu ve insana bu hakkın kendi dışından değil 
fıtratından geldiği şeklinde özetlenebilir. Dünyada 
güven ve huzur içinde yaşayabilmek olarak içe-
riklendirilen insan hakları, beşerî haklara işaret 
eder. Öyleyse bu basit bir kelime oyunu mudur? 
Sorunsalın başlığını “insan hakları” yerine “beşerî 
haklar” olarak düzeltmek yeterli midir? İfade edil-
mek istenen, kavramsal ayrım üzerinden bedenî 
olanla manevî olanı ayırmaktır. Zira beşeriyetin 
hakları ile insanın hakları, yani hak olarak talep-
leri birbirinden ayrıdır. Beşeriyet yaşamsal olanı, 
kendini sürdürebilmeyi, bunun için de hukuksal 
eşitliği ve güveni arar. İnsan ise toplumsal olandan 
ayrılıp kendi üzerine dönen, varlığını ve gayesini 
kendinde, kendi eylemi ve kendi iradesinde bulan 
varlıktır. Beşeriyetin hakkı yaşamak, insanın hakkı 
dirilmektir.

Madde 1- Bütün insanlar özgür, onur ve haklar ba-
kımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler, bir-
birlerine karşı kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar. 
Madde 2- Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal 

veya başka bir görüş, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, 
doğuş veya herhangi başka bir ayrım gözetmeksizin bu 
Bildirge ile ilan olunan bütün haklardan ve bütün öz-
gürlüklerden yararlanabilir. Ayrıca ister bağımsız olsun 
ister vesayet altında veya özerk olmayan ya da başka bir 
egemenlik kısıtlamasına bağlı ülke yurttaşı olsun, bir 
kimse hakkında, uyruğunda bulunduğu devlet veya 203 
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ülkenin siyasal, 
hukuksal veya uluslararası statüsü bakımından hiçbir 
ayrım gözetilmeyecektir. Madde 3 -Yaşamak, özgür-
lük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır. Madde 4- Hiç 
kimse kölelik veya kulluk altında bulundurulamaz, 
Kölelik ve köle ticareti her türlü biçimde yasaktır. 
Madde 5- Hiç kimseye işkence yapılamaz, zalimce, 

insanlık dışı veya onur kırıcı davranışlarda bulunula

İsimsiz
Şeyma Bobaroğlu

Karışık Teknik
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Ama bu özgürlük sorumluluk getirir.” Yine bu öz-
gürlük, başkalarına zarar vermemelidir. Bu ilkeleri 
sağlamak için de örneğin; 100 maddelik bir yasa, 
ilk maddesinde ortaya attığı özgürlük ilkesini geri-
ye kalan 99 maddesiyle kısıtlamaya çalışmaktadır. 
Özgürlüğün kök anlamı, sonradan yeni ve çeşitli 
anlamlara bürünmüştür. 

Montesquieu (1689-1755) sözcüğün serüvenini 
şöyle anlatmaktadır: “Özgürlük sözcüğü kadar çe-
şitli anlam verilmiş, onun kadar aklını yormuş baş-
ka bir sözcük yoktur. Kimileri özgürlüğü önceden 
kendisine sınırsız bir zor kullanma yetkisi verilmiş 
kişiyi düşürmekteki kolaylık anlamında almışlar, 
kimileri de boyun eğecekleri kişiyi seçme yetkisi 
olarak. Başkaları silahlanmak ve zor kullanmak 
hakkı olarak benimsemişler, daha başkaları da ya-
pacakları kanunlarla yönetmek sanmışlardır.” 

Bir ulus da uzun bir süre, özgürlüğü sakal bı-
rakma geleneği saymıştır (Ruslar, sakallarını kes-
tirmek isteyen Büyük Petro’ya özgürlüklerini ileri 
sürerek direnmişlerdi). Kimileri bu adı bir hükü-
met biçimine vererek diğer hükümet biçimlerini 
ondan yoksun bırakmışlardır. Demokrasinin tadı-
nı alanlar, demokrasiye, monarşiden yararlanan-
lar monarşiye mal etmişlerdir (Kapadokyalılar, 
Romalıların getirmek istediği demokrasiyi isteme-
mişlerdi). Sözün kısası herkes, kendi geleneklerine 
ya da eğilimlerine uygun düşen hükümet biçimine 
bu adı verip işin içinden sıyrılmıştır. Sonunda, 
demokrasilerde ulus, her istediğini yapıyormuş 
göründüğünden, özgürlüğü demokrasiye mal et-
mişlerdir. Ulusun yetkisiyle ulusun özgürlüğünü 
birbirine karıştırmışlardır. 

Montesquieu, özgürlüğün serüvenini böylece 
anlattıktan sonra ona kendi açısından yeni bir an-
lam vermektedir: “Özgürlük, kanunların izin ver-
diği her şeyi yapabilmek hakkıdır. Demokrasilerde 
ulus her istediğini yapıyormuş görünür. Oysa siya-
sal özgürlük her istediğini yapmak demek değildir. 
Bir devlette, başka bir deyişle kanunları olan bir 
toplumda özgürlük, arzuladığımız şeyi yapmak ol-
malıdır. Bir vatandaş kanunların yasak ettiği şeyi 
yapabilseydi, özgür olamazdı. Çünkü diğer vatan-

1789’da yayımlanan insan hakları bildirisinin 1. 
maddesi, özgürlük (hürriyet) ilkesini şu özdeyiş-
le dile getiriyordu: “İnsan özgür doğar, özgür ya-

şar.” Doğru muydu? Doğru olsaydı, bu ilkeyi ortaya ata-
bilmek için yapılan Fransız İhtilali’nin hiçbir anlamı kal-
mazdı. İnsanlar özgür doğmuyorlar. Özgür yaşamıyorlar 
ama özgür olmak istiyorlar. Yüzyıllardan beri de bunun 
için savaşıyorlar. Doğrusu şuydu: “İnsan özgür doğmalı, 
özgür yaşamalıdır. Niçin?” diye sorulabilir. Tarih bu soru-
yu gerekli kılan örneklerle doludur. 1922 yılında faşizmin 
sözcüsü Mussolini şöyle demektedir: “Bizden özgürlük 
değil, ekmek istiyorlar, ekmek!” Bu sözde ekmek, özgür-
lüğün karşısına bir karşıt güç olarak çıkarılmıştır. İtalyan 
grevcilerin istedikleri ekmekti doğal olarak. Ama özgür-
lüğü vererek karşılığında alınacak ekmek mi, yoksa an-
cak özgürlükle elde edilebilecek ekmek mi? Önemli olan 
buydu. Ve Mussolini’yi çökerten yanılma da bu olmuştur. 

İnsan Hakları Bildirgesi özgürlüğü şöyle anlatmak-
tadır: “Başkalarına zarar vermeden istediğini yapa-
bilmek…” Bu tanımda özgürlük bir hayli kısıtlıdır ve 
yeni soruları çağrıştırmaktadır: “Başkaları kimdir? 
Başkalarına zarar vermek ne demektir? İnsan kendisin-
den başka olan kişilere zarar vermeden istediğini nasıl 
yapabilir?” Nitekim 1818 Connecticut Anayasası, bu so-
ruları daha da pekiştirmiştir: “Her yurttaş, her konudaki 
düşüncesini serbestçe konuşmak, yazmak ve yaymak hak-
kını taşır. Ancak bu özgürlüğün kötüye kullanılmasından 
da sorumludur.” Büyük Fransız Devrimi’nden etkilenen 
bütün anayasalar, ilk maddelerinde özgürlüğün bu tanımı-
nı kullanmışlardır. Görünüş şudur: “Özgürlük doğaldır. 

daşlar da aynı şeyi yapacaklardı. Özgürlük, yet-
kinin kötüye kullanılmadığı yerde vardır. Öteden 
denenmiştir. Kendisine yetki verilen her insan bu 
yetkiyi kötüye kullanma eğilimindedir. Bir sınırla 
karşılaşıncaya kadar kötüye kullanır. Erdemin bile 
sınırlanmaya ihtiyacı vardır. Yetkinin bile kendisi-
ni durdurması gerekir. Yetki, yine yetkiyle sınırla-
nır. Bir anayasa öyle olmalıdır ki o yasa gereğince 
hiç kimse kanunun kendisini yapmaya çağırmadığı 
bir şeyi yapmaya ve kanunun izin verdiği şeyleri 
de yapmamaya zorlanmasın.”

Montesquieu’yü bu sonuca götüren devlet ve 
hukuk, tarih felsefesi, din, ahlak ilkelerini kapsa-
yan genel düşünce yapısı şöyle özetlenebilir: “En 
yetkin devlet biçimi, İngiliz şartlı monarşisidir 
(Meşrutiyet).” Hükümet güçleri kanun yapmak, 
yapılan kanunu uygulamak, uygulanan kanunu 
yargılamak olmak üzere üçe bölünmeli ve üç güç 
de birbirlerine karşı bağımsız olmalıdır. Her ulu-
sa uygulanabilecek kanun yapılamaz. Kanun, her 
ulusun yapısına göre değişik ve o yapıya uygun 
olmalıdır. Coğrafya başkalığı, büyüklük ya da kü-
çüklük, bolluk ya da yoksulluk, din başkalığı, ya-
şama biçimleri ulusları birbirinden ayırır. İnsan 
aklı, bütün bu ayrılıkları karşılayabilecek güçtedir. 
Güçlü akıl, tarihi etkiler. Üstün bir güç olan Tanrı 
vardır. Ama bu Tanrı belki de bir kanundan başka 
bir şey değildir. Din toplumsal bir güç olmalıdır. 
Toplum kanunların gücüyle uyuşmalıdır. Din siya-
sal bir mekanizmadır. Kanunların yetmediği yerde 
başlamalı ve kanun eksikliğini tamamlamalıdır. 
İnsan, yaratılıştan iyidir. Çünkü akıl, insanları 
iyi olmaya zorlar. O, akıl ki Tanrı da iyi olmaya 
zorlamıştır. Akıl, evreni (İnsanları ve Tanrı’yı) yö-
neten bağımsız bir güçtür. Akıl her ulusu ve her 
devlet biçimi için ayrı ahlak kuralları gerektirir. 
Görünüşteki çeşitlilik de bu tanıtlamaktadır.”

Montesquieu, plansızlıkla eleştirilen yapıtı 
ilerledikçe, özgürlüğü, daha net anlamlarla da ele 
almak zorunluluğunu duyuyor: “Siyasal özgürlü-
ğü yalnız anayasayla olan ilgisi bakımından in-
celemek yetmez. Bir de bu özgürlüğü vatandaşla 
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olan ilgisi bakımından belirtmek gerekir. Burada 
özgürlük, kişinin duyduğu güvenlik ya da güven-
liği üstüne edindiği kanıdır. Kimi devletin yöne-
tim biçimi özgür olur da vatandaş özgürlükten 
yoksun olur. Yine öyle olur ki vatandaş özgür olur 
da yönetim biçiminin özgürlükle ilgisi olmaz. Bu 
gibi hallerde devletin yönetim biçimi uygulama 
bakımından değil de hukuk bakımından özgürdür. 
Vatandaş da hukuk bakımından değil de uygulama 
bakımından özgürdür. Devletin yönetimiyle ilgili 
özgürlüğü meydana getiren, yalnız temel kanunla-
rın hükümleridir. Devletlerin çoğunda, özgürlük, 
devlet yönetiminin istediğinden çok daha fazlasıy-
la sınırlanmış, baskıya uğramış ya da sindirilmiş 
olduğundan her yönetim biçiminde vatandaşların 
özgürlük ilkesine olan eğilimini destekleyecek 
ya da köstekleyecek özel kanunlar vardır. Felsefi 
anlamda özgürlük, kişinin istediğini yapabilme-
si, hiç olmazsa istediğini yapabildiği kanaatini 
taşımasıdır. Siyasal anlamda özgürlük, kişinin 
güvenliğidir. Hiç olmazsa güvenlik içinde yaşa-
dığı kanısını taşımasıdır. Hiçbir şey bu güvenliği, 
genel ya da özel suçlandırmalar kadar bozamaz. 
Şu hâlde vatandaş özgürlüğünün başlıca dayana-
ğı, ceza kanunlarının iyi niyetidir. Vatandaşların 
suçsuzluğu güven altına alınmazsa, özgürlüğü de 
güvenli olamaz. Özgürlük, cezaların özü ve oran-
tısıyla değişir. Ceza kanununun her cezayı, suçun 
özünden çıkarması özgürlüğün başarısı demektir. 
Böylece her çeşit bireysel yargı ortadan kalkar. 
Ceza, kanun koyucunun keyfine göre değil, olayın 
özüne bağlanır. İnsanın insanı ezmesi söz konusu 
olamaz artık. İyi kanunu uygulayan bir ülkede du-
ruşması gerçekten yapılarak asılan kişi, Osmanlı 
İmparatorluğu’nda yaşayan paşaların herhangi 
birinden daha özgürdür.”

Montesquieu özgürlüğü ters açıdan da tanımla-
maya çalışıyor. İki çeşit kölelik vardır. Gerçek kö-
lelik, köleyi toprağa bağlayandır. Bu çeşit köleler 
evlerde çalışmazlar. Efendileri belli ölçüde buğ-
day, kumaş, hayvan verirler. Kişisel kölelik ise ev 
işlerine özgü, daha çok efendinin kişiliğine bağ-
lıdır. Kölelik demek, bir insanın malıyla, canıyla, 
kanıyla ve vücuduyla, başka bir insanın avucunun 

içinde olması demektir. Böyle bir durumun iyi ol-
duğu söylenemez. Kölelik, kölenin işine yarama-
dığı gibi, efendinin de işine yaramaz. Kölenin işine 
yaramaz, çünkü erdemden tümüyle uzaklaşmak-
tadır. Köleliğin başlangıcının acıma duygusunda 
bulunduğunu söylerler. Devletler hukuku, savaş 
tutsaklarının öldürülmemeleri için köle olarak kul-
lanılmalarına izin vermiş, sanki savaş tutsaklarının 
öldürülmeleri gerekliymiş gibi… Mal ve mülkün 
insanlar arasında bölüşülmesine izin veren kanun, 
bölüşen insanlardan bir kısmının bölünen mallar 
arasına konulmasına izin vermez. Kölelik, doğal 
hukuka olduğu kadar medeni hukuka da aykırıdır. 
Özgürlüğün ne olduğunu anlayabilmek için 100 
yıl daha geçecek. Bugün artık onu açık seçik bili-
yoruz. İnsanın özgür olabilmesi demek, yetenekle-
rini, eğilimlerini, beğenilerini serbestçe geliştire-
bilmesi olanaklarına sahip olması demektir. Bu ise 
doğanın ve toplumun nesnel yasalarını insanların 
kendi yararlarına kullanabildikleri ve gelişmenin 
bütün ön koşullarını yaratabildikleri bir toplumda 
gerçekleşebilir. Böyle bir toplum var olmadıkça 
özgürlük boş bir sözden ibarettir. Ve sakal bırakma 
özgürlüğü anlayışından öteye geçemez. Ünlü bir 
diyalektikçi şöyle der: “Özgürlük, doğa yasaların-
dan bağımsızlık düşü değildir. Tersine bu yasaları 
öğrenmek ve onları belli amaçlar için kullanabil-
mek demektir. Bu dış doğa yasaları için olduğu ka-
dar, insanın beden ve ruh varlığını yöneten yasa-
lar için de geçerlidir. Demek ki ‘seçim özgürlüğü’ 
denilen şey, nedeni bilerek karara ulaşmak yetisin-
den başka bir şey değildir. Bir insanın bir sorun 
üstünde karara varma özgürlüğü, bu kararın tu-
tarlılığını belirten zorunluğa bağlıdır. Kararsızlık, 
çeşitli ve çelişik bir sürü karar olanağı arasından 
bilgisizliği seçmek demektir. Sonuç olarak özgür-
lük, doğadan gelen zorunlulukları tanıyıp bilerek, 
hem kendi üstümüzde hem de dış doğa üzerinde 
sözünü yürütür olmaktır. Böylece özgürlük, tarih-
sel gelişimin zorunlu bir ürünüdür.” 1

1  Orhan Hançerlioğlu, Düşünce Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 
1981, s. 275-279
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Tarih boyunca tinsel süreç mitsel, dinsel ve 
bilimsel aşamalardan geçerek günümüze gelse de 
bu arayış ve anlama yolculuğu son bulmayacaktır; 
dahası, uygarlığın bugünkü düzeyine ve insanlık 
bilincinin erişmiş olduğu birikime bakarak mito-
lojik ve dinsel formların ortadan kalktığını ya da 
kalkacağını sanmak gerçekçi olmaz. Öncelikle her 
yeni doğan bebek, bilincini geliştirme yolculuğu-
na sıfırdan, bir tabula rasa haliyle başlayacaktır. 
Diğer yandan insan kendi benliğinin yapılandır-
masını, hüviyetini oluşturmasını, varlığına an-
lam vermesini ancak kendi gayretiyle yapacaktır. 
Genel olarak dış dünya hakkında bilgiler kitaplar-
dan, okullardan, pratiklerden öğrenilip uygulama-
ya sokulabilir; ancak insanın öz-benliğiyle, asli 
varlığıyla buluşması dışarıdan aktarılan bilgilerle 
ve reçetelerle olmuyor. Bu anlamda en yetkin bi-
linç durumunun bile içinde bilimsellik altı mitsel 
ve dinsel öğeler varlığını sürdürürler.

Sonlu ve geçici görünüşlerin arkasında sonsuz 
bir gücün var olduğu inancı bilincin gelişiminde 
büyük bir adımı oluşturur. Bu düzey Tinin sadece 
duyusal uyaranlara, nesnelere ve görünüşlere gö-
mülü kalmaktan onların içeriğine ve varoluş ne-
denlerinin arayış aşamasına erişmesidir. Mitoloji 
bu sürecin sezgisel – hayali aşaması, din ise tasa-
rımsal, felsefe ise ussal mertebelerini oluşturur.

Bir bütün olarak insanlık tarihi, özünde bu tin-
sel yolculuğun sonsuza yayılan açılımının sahnesi-
dir: Merkezinde düşünce, ereğinde özgürlük, birey 
açısından da kendini bilme ve anlamlandırma kay-
gısının egemen olduğu örtükten açığa, bilinenden 
bilinmeyene uzanan tinsel macera.

Mitolojik bilinç çocuk bilincidir; olaylar ara-
sındaki bağlantıyı kuramayan, ama bunu sezgisel 
– düşsel yollarla açıklama çabasıdır. Bu bilinç du-
rumunun karşılaştığı olaylara, yaşam deneyimle-
rine, doğanın döngüsüne ve dış dünyanın sonsuz 
çeşitliliğine getirdiği çözüm mitik öznelerdir ki 
tümüyle duyusal varlıklar ve duyulara hitap eder 
niteliktedir. Her ne kadar “cin”, “ruh”, “büyücü” 
gibi özneler olduğu belirtilse de hepsi insan, hay-
van, bitki, taş, dağ, ağaç, orman vb. suretinde ve 
bunların birleştirilmesinden oluşan hayali varlık-
lardan oluşturulurlar. Böylece mitolojik kurgular 
kendi içinde eklektik biçimde de olsa bir bütünlük 
taşırlar, kendilerine özgü bir kozmogonileri (evren 
doğum, yaratım) kozmolojileri vardır. 

Ancak etrafında gördüğü tekil nesnelerin, olay-
ların ve bir bütün olarak çevre koşullarının geçi-
ci olduğunu algılayıp bilir; görünenler, olaylar ve 
nesneler ne kadar geçici olsa da yok olmadığını, 
değişik biçimlerde devam ettiğini de fark eder. 
Değişim ve dönüşümlerin, farklı görünüşlerin 
ortaya çıkıp yok olmalarının kesintisiz akışını da 
pratik olarak deneyimler.

Dış dünyada olup bitenler ve insanın içinde 
bulunduğu ortama bağımlı yaşamı hem kaygı hem 
merak hem de bilme isteği doğurur; merak ve bil-
me isteği sorgulamaya yol açar, olayların ve nes-
nelerin varlığının arkasında “ne var” arayışına. 

Aristo “Metafizik” adlı eserinin daha ilk cüm-
lesinde şunu söyler: “Bütün insanlar doğal olarak 
bilmek isterler. Duyularımızdan aldığımız zevk bu-
nun bir kanıtıdır.” Bilme edimi duyularda uyan-
dırdığı zevklerin yanında bilinmeyen bir dünyanın 
doğurduğu tehlikeleri görüp yaşamın güvenliğini 
sağlamaya araçlık etmesi açısından da yaşamsal 
bir gücü ve işlevi vardır. İnsan kendi yaşamını gü-
venceye alıp devamlılığını sağlamak için çevresi-
ni, dünyayı ve giderek evreni anlamaya çalışırken 
birbirine bağlı farklı tinsel ürünler, kendi içinde 
bütünselliği olan açıklamalar ve yorumlar geliş-
tiregelmiştir; mitolojik, masalsı, dinsel ve nihayet 
bilimsel düzeyler olarak.

Bunlar bilincin mitolojik, dinsel, bilimsel 
formları olarak ortaya çıkıp yok olan olayların ve 
evrendeki döngülerin içeriğini açıklamaya yönelik 
biçimleridir. Her ne kadar evreni anlama dürtüsü, 
varoluşa ve insan yaşamına dair arayışlar farklı 
yöntem, araç ve pratik yollarla yapılsa da bu, mer-
kezinde düşünce olan tinsel bir yolculuktur. 

Olgusal gerçekliği olmayan söylenceler mit-
sel figürler, hayali ve düşsel içerikler ussal pırıl-
tılar da taşır. Bağlantıları kurulmamış, süreçlerin 
aşamaları tutarlı biçimde gösterilmemiş olmasına 
karşın görünmez güçlerin varlığı kendine göre se-
bep-sonuç ilişkisi bağlamında bir bütünlük taşıdığı 
düşsel-sezgisel olsa da gösterilir.

Yaratılmış olanların geçiciliği, ancak yaratımın 
–oluşların– sürekliliği, giderek arkada her şeye 
egemen ruh, Tanrı vb. varlığı inancı bilincin geli-
şim sürecinde yüksek bir düzeyi oluşturur.  Çünkü 
görünüşlerin değişkenliği, yaşamın kendine özgü 
döngüsü arkasında görülmeyen, ancak görünenleri 
yönlendiren, biçimlendiren bir gücün varlığı bilin-
cin soyutlama düzeyine tırmanışını belirler. Daha 
da önemlisi değişkenlerin gerisinde bir değişmez 
kudretin olduğu inancı, bilincin yerelden evrense-
le yükselişini de müjdeler.

Bu sorgulama bilme, merak, deneyim ve göz-
lem vb. itkisiyle başlayan tinsel macera, soruları 
kendi içinden oluşturarak, yanıtı kendinde aramak 
gibi bir süreci de tetikler. Görünmez bir güç ara-
yışı aslında bütün bu oluşların merkezi nedir, öz-
nesi kimdir arayışıdır da. Bu soruna dünyanın üç 
bölgesinden üç ayrı yanıt verilmiştir. Yanıtlar ve 
özneler ne kadar farklı gözükse de soruların kay-
nağı aynıdır: “Bu olağanüstü evrenin merkezinde 
ne var?”

Birincisi bilgelik dünyasından; Uzak Doğu’dan, 
Hint ülkesinden: “Devi eşi Şiva’ya sorar; tohumu 
ne oluşturur? Bu biçimsiz harikalarla dolu evren 
nereden gelmekte? Kaynağı nedir? Evrensel çar-
kın merkezinde ne var? Biçimleri istila eden biçim 
ötesindeki bu yaşam nedir? Mekânın, zamanın, 
isimlerin ve tanımların ötesinde olana nasıl gire-
biliriz? Kuşkularımı gider.”

Kuşku bilimin ilkesidir, ama kuşkuyu aşmak 
için izlenen yol olarak. Kuşkunun bilim dünyasın-
daki yeri eminliğe varmak, elde edilen sonuçları 
herkesin deneyimlerine, gözlemlerine ve sorgula-
malarına sunmaktır. Bu diyalektik bir durumdur 
ki, böylece bilim kendi yolunu gerçek kılarak can-
lı tutar, varmış olduğu sonuçları yanlışlamaya da 
açık kalır. Onun için dogmatizm bilimde yer bu-
lamaz, her türlü dogmanın, zannın aşılmasının da 
panzehiri olur. 

Devi’nin, eşi Shiva’dan “kuşkularımı gider” 

l.

İnsana dair ne kadar tanım yapsak onu tü-
ketemeyiz, çünkü hep kendisinin ötesine 
geçen, varlığını gerçekleştirdiği her sınırda 

yeni sınırlara itilen; yetinmeyen, merak eden, bil-
mek isteyen, huzursuz ve kaygılı bir doğaya sa-
hip. Doğa dediğimizde belirli yetilerle yüklü ve bu 
yetileri gerçeğe dönüştürmeye yazgılı, hem yapıcı 
hem de yıkıcı olan bir “yaşayan” özgür iradeli bir 
varlığı anlıyoruz. 

Biyolojik evrim sonucu ortaya çıkan ve bilimce 
“homo sapiens” olarak tanımlanan bir canlı var-
lık; ancak evrim süreci sonucunda önceki tüm aşa-
maları genetik olarak içinde taşımak, geçmişiyle 
biyolojik akrabalığı korumakla beraber ayrıksı bir 
yanı var; düşünce. 

Etimolojik olarak Latince “sapio” tatmak, “sa-
piens” tadan, tatla algılanır’ (Nietzsche) anlamına 
geldiği söylenir.  Bunu “tadarak, deneyimleyerek 
bilmek” anlamına taşımak yanlış olmaz. 

Bilmenin ve bilincin ortaya çıkmasıyla doğal 
evrim sürecinin bir ürünü olan insan doğaya aşkın 
hale gelmiş,  kendi varlık sorumluluğunu yüklen-
miş, özgürlüğünü edimselleştirmenin sonsuz yol-
culuğuna başlamıştır. 

En ilkel aşamada bile insan öncelikle ken-
disiyle dışındaki dünyanın varlığını fark eder. 
Biyolojik bir varlık olarak yaşamsal gereksini-
min ilk adımı olan beslenme sorunuyla karşılaşır. 
Gereksinmelerini öncelikle doğanın hazır nimet-
leriyle karşılaşmak zorundadır; avcı ve toplayıcı 
olarak yaşamak zorunda olsa da kendi varlığını, 
içinde bulduğu çevrenin olanakları ile ayakta tutup 
devam ettireceğini görür.

İnsan;
Kıyısı Olmayan Derya 

Mustafa Alagöz
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talebi aslında ben kimim, bu varoluşun anlamı ne-
dir, “bu harikalarla dolu evrenin” içinde benim ye-
rim nedir, yaşamın anlamı nedir, sorularına yanıt 
arayışıdır.

Bu kadim varoluşsal soru insanın gündeminde 
olmaya devam edecektir. Çünkü insan bir yok-var-
lıktır; biyolojik donanımıyla tam, ancak hüviyetini 
bulmak, bireyselliğini oluşturmak anlamında yok-
tur, başka bir ifadeyle bu tinsel yanını kendisi var 
edecektir: bilincinin yaratım yetisi ve iradi eylem-
leriyle, çünkü bunları hazır bulamaz. Böylece ken-
dini inşa etmek sorumluluğuyla baş başa olmak 
her insanın varoluşsal yazgısı haline gelir.

Bilgelik dünyasının insanlığa armağan ettiği 
Yoga, Tantra, Zen, Tao vb. arınma, kendi özüy-
le buluşma yöntemleri binlerce yıllardır sayısız 
insanın deneyimlerinden süzülerek gelmiş, bire-
yin kendini keşfetmesine yol gösteren mirastır: 
Nirvana, mokşa, samadi, kaivalya gibi kavramlar 
sözel olarak farklı gözükse de aslında aynı gerçeği 
ifade ederler. Arzularımız, beklentilerimiz, dünye-
vi hırslarımız, çerçöple dolu zihnimiz kendimize 
yabancılaşmamızın, farkındalıktan uzak, şaşkın ve 
mutsuz bir hayat sürmemizin nedenleridir. İnsana 
acı veren, mutsuz, kendinden habersiz bir yaşa-
mın karanlığından aydınlanmaya varmanın yolunu 
gösterirler. Bunun için “sutralar” belirleyip be-
densel ve zihinsel deneyimler yoluyla arınmanın 
mümkün olduğunu bildirirler. 

Bu yöntemler kişinin bizzat kendi iradi pra-
tikleri ve sorgulama-gözlemleme yoluyla kendi-
ni keşfetmenin yolunu gösterirler. İçsel deneyim, 
gözlem ve arınma yöntemleri olan bu arayışta nes-
ne bilgisi, akıl verme, felsefi mantıksal açıklama, 
“kişilik geliştirme”, egoyu beslemeye dönük öne-
riler bulunmaz. Onlar insana kendi iç dünyasını 
tanımanın ve içsel karmaşasını aşmanın yöntem-
lerini bildirirler, “gerisi sana kalmış” anlamında 
kılavuzluk yaparlar.

Bir merkez arayışının ikincisi peygamber-
lik dünyasıdır, ortaya çıktığı bölge Ortadoğu. 
Mitolojik söylemlerle türetilmiş olan çok sayıdaki 
“tanrı”, “ruh”, büyülü güç kabulleri bildik nesnel 
varlıklar ve hayali suretler aşılarak tek Tanrı so-
yutlamasıyla çoklu merkez Bir’e gelmiştir. Tanrı 
her şeyi yaratmış, en sonunda insanı da yaratarak 
onunla ahitleşmiştir. 

Kuran bu süreci daha da yükseğe taşır. “komşu-
nuzu-ötekini kendiniz gibi sevin” çağrısını eylem-
le gerçekleşeceğini bildirir. Israrla “salih amel – 
iman” kavram çiftini hep birlikte kullanarak tecrit 
bir yaşamla aydınlanma arayışını, sadece “sevin” 
buyruğunu sınırının ötesine taşır: Bireysel ya-
şamla birlikte, toplumsal yaşam düzeyine çıkarır. 
İnsanın sevgiyi ve imanı (kendinden eminliği) öz-
gürleştirici fiillerle gerçeklik kazanacağını bildirir. 
“İman edip hayra ve barışa yönelik işler yapanla-
ra gelince, Rahman onlar için bir sevgi oluştura-
caktır” (Meryem, 19/96). Mesaj kısaca şöyledir; 
sorgulayın, ders çıkarın, sorumluluk üstlenip “sa-
lih amel”de bulunun, sonucunda içinizde sevgiyi 
bulacaksınız.

Tinin dünyaya gömülü durumdan çıkıp özgür-
lüğe, evrensele yükselişi; düşünen özne olarak in-
sanın kim olduğu sorunsalına evirilmesi, bilimsel 
felsefi olgunlaşmaya girişi oluşturur. Bu oluşumun 
bilimsel temeli Yunan’da atılmıştır. Yunan mitolo-
jisinde pek çok, tanrıdan söz edilir. İlk bakışta bir 
dağınıklık varmış gibi görünse de özünde bir bü-
tünlüğün, sezgisel olsa da aşamalı bir sürecin ol-
duğu görülür. İçgüdüsel dürtüler, duyusal yaşantı-
lar, hayali-düşsel kurgular biçiminde oluşturulmuş 
olsa da geri planda hep bir merkez–arke–temel 
kaynak arayışı olduğu göze çarpar.

Evrenin doğuş şemasını Hesiodos şöyle açık-
lar: “Her şeyin başı Kaostu. Geniş göğüslü anne 
Gaia vardı, bunlar ölümsüzlerin kökeniydi. ...  
Ardından ölümsüz tanrıların en güzeli olan Eros... 
Eros insanların ellerini ve ayaklarını kalpleri-
ni, akıllarını ve isteklerini alıp gitti.” (Hesiodos. 
Teogonia. 16-20)

Yunan mitolojisi varsaydığı sayısız tanrılar ara-
sında ve onların karmaşık ilişkileri içinde bir arke 
arayışının tohumlarını da ekiyordu; böylece felsefi 
düşüncenin canlanması için gerekli ve bereketli 
toprağı sunmuş oluyordu.

“Felsefe tarihinde Miletos Okulu (İ.Ö. 6 yüz-
yıl) olarak bilinen okul Tales, Anaksimandros ve 
Anaksimenes’in doğayla ilgili gözleme dayalı bil-
gilerle örülü düşüncelerinden bina edilmiştir. Söz 
konusu düşünürlerin felsefenin temelini oluştur-
masının nedeniyse, ... geleneğin verdiği cevapla 
yetinmeyip ‘Evrenin ilk ilkesi, yani Arkhé nedir? 
şeklindeki ilk felsefi soruya verdikleri yanıtlarda 

Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. Yer 
boştu, yeryüzü şekilleri yoktu; engin karanlıklarla 
kaplıydı.” (Tevrat: Yaratılış. 1:1-2)

Tanrı yeryüzünü sırasıyla ışığı, kara parçaları-
nı, bitkileri, canlıları ve en sonunda insanı yarattı.

“Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Böylece 
insan Tanrı suretinde yaratılmış oldu” (Yaratılış. 
1:27). “Rab Tanrı Âdem’i topraktan yarattı ve 
burnuna yaşam soluğunu üfledi. Böylece Âdem 
yaşayan varlık oldu”( 2/7)

Peki! Yaratıcı her şeye kadir, egemen Rab insan 
tarafından nasıl bilinecek, bir canlı varlık olarak 
Âdem Rabbini nasıl bilip bulacak? Bu süreç kutsal 
metinlerin kendi oluşum sürecinde anlatılagelir.

Tin olgusal bir süreç ama tinsel sürecin sorgu-
lanması düşüncenin edimidir ve bu edim bireysel-
dir; sorgulama, düşünsel çaba bireye aittir, sonuçla-
rı ve ürünlerinin kullanımı ise toplamsaldır. Âdem 
–homo sapiens – yaşayan varlık olmaktan Rabbini 
bilen varlığa dönüşmesi, bu yolda sonu gelmeyen 
arayışlara girişmesi kaçınılmaz olacaktır. Bilinç 
doğası gereği kendi özdeşliğinde kalamaz, görü-
nüşlerin göründüğü halleriyle yetinemez. Gerek 
İncil’de gerekse Kuran’da kendi yapılarına uygun 
olarak soruna dair söylemleri görürüz:

İncil’den: “Dileyin, size verilecek; arayın, 
bulacaksınız; kapıyı çalın, size açılacaktır.” 
(Matta:7:7)  “Örtülü olup da açığa çıkarılmaya-
cak, gizli olup da bilinmeyecek hiçbir şey yoktur.” 
(Luka. 12:2)

Özgür irade İsa ile tinsel hayata, felsefi düşün-
ceye girmiştir, çünkü insanları “aramaya”, “ka-
pıyı çalmaya” çağırmakta, ayrıca “gizli olan her 
şeyin açığa çıkacağını” beyan etmektedir; Kime? 
Herkese. Bireyin ortaya çıkması iradesini kullan-
masıyla mümkün olabilir, böylece kendisi hakkın-
da ve ilişkileri alanında sorumluluk üstlenir duru-
ma gelmiş olur.

“Gece onun üstünü örtünce bir yıldız gördü 
de “İşte Rabbim bu!” dedi. Yıldız battığında ise 
“Batıp gidenleri sevmem!” diye konuştu” (En’am. 
76) ... “Güneşi doğarken görünce de, ‘İşte benim 
Rabbim! Bu daha büyük’ dedi. O da batınca (kav-
mine dönüp), “Ey kavmim! Ben sizin Allah’a or-
tak koştuğunuz şeylerden uzağım” dedi. “Rabbim 
bilgice her şeyi kuşatmıştır, hala öğüt almayacak 
mısınız?” (En’am.80)

yatar. Onlar tek olanı, bütün varlıkların değiş-
mez maddi ilkesini’ aramaya başlayarak Yunan 
felsefesinin doğumunu müjdelemişlerdir.” (Ç. 
Dürüşken. Antikçağ Felsefesi; S.68)

Varoluşçuğu kabul edilen, ölümsüz, insanüstü 
niteliklerle yüceltilen güçlerin –tanrıların– gökler-
den yeryüzüne indirilmesi çabası başlamış oldu.

Sezgisel ve mitolojik kavramları akli sorgula-
madan geçirmek; evreni, gökyüzünü, yıldızları, 
dünyayı ve üzerinde var olan her şeyin arkesi, te-
mel kaynağı nedir sorusuna yanıt arayışı bilimsel 
düşüncenin şafağını oluşturdu. Antik Yunan’da 
buna kimi filozoflar tarafından değişik doğal öğe-
ler, simgesel anlamda önerildi; su, toprak, hava ve 
ateş her şeyin kayağı olarak ileri sürüldü.

Doğayı anlamakla, “göktekileri” yere indir-
mekle başlayan felsefi nitelikli sorgulamalar so-
nunda insanı anlama aşamasına vadi. Düşüncenin 
(genel olarak tinin) gelişimi doğadan insana dön-
mesi Sofistlerle başladı. Onlar her şeyin ölçüsü-
nün insan olduğunu bildirdiler. Sokrates bu görüşü 
farklı şekilde ele alarak sistemli bir sorgulamayla 
felsefi düşünceyi ilkeli bir zemine oturttu.

lI.

Ahlaki, hukuksal, mitolojik, felsefi vb. söylem-
ler tümü insan olarak insanın doğasında bulunan 
yaşamsal enerjileri harekete geçirdiği, potansiyel 
olarak canlandırılmayı bekleyen yetilere hitap 
ettiği sürece kalıcıdırlar. Biyolojik varlığından 
daha çok, insanın kendi varlığını anlamlandırma, 
benliğini inşa etme sorumluluğu ile bağlı olduğu 
dünyasını besleyen her düşünsel üretim zamana 
ve mekâna aşkın kalır. Görülebileceği gibi dinin, 
ahlaki değerlerin, hukuksal ilkelerin hiçbirinin in-
sanın biyolojik yanıyla ilgisi yoktur, o alan doğaya 
aittir, yani doğa yaslarının hükmü altındadır.

İnsan davranışlarının, düşüncelerinin ve yete-
neklerinin kısıtlanması karşısında daralır, iradesine 
dışarıdan konulan bir sınırlama onda başkaldırıyı 
doğurur. Kendini gerçekleştirmek gibi varoluşsal 
dürtüsü bu sınırı aşma atılımına yol açar, özgürlü-
ğüne kaçmaya kışkırtır. Örneğin; Prometheus ile 
Âdem miti özünde insan doğasındaki bu varoluş-
sal itkinin değişik biçimde ifadesidir. Her ikisi de 
Tanrı tarafından konulmuş yasağa bir başkaldırı-

Anadolu Aydınlanma Vakfı Düşünüyorum Dergisi Anadolu Aydınlanma Vakfı Düşünüyorum Dergisi

240 İnsan Hakları Özel Sayısı, 2019 İnsan Hakları Özel Sayısı, 2019 241



nın sembolüdür. 
Bu anlamda insan hep yaratıcı bir huzursuzluk 

içinde olmaya hazırdır. Güvenliğini ve yetilerini 
gerçekleştirmek yolunda var olan engelleri aşma-
ya kurguludur. Prometheus ateşi tanrılardan çalıp 
insanlara verir, Âdem cennetteki kendisine yasak-
lanmış “Bilgi Ağacı”nı meyvesinden yiyince Tanrı 
tarafından cezalandırılır.

Bilinç doğası gereği kendine özdeşlikte kala-
maz, kendini ve kendisine nesne edindiği her şeyi 
bilmek, ayrımlarını ortaya koymak ister. Eylemleri 
ile kendini ve dış dünyayı dönüştürmek, bu özdeş-
liği aşmasının, hep kendisinin ötesine geçmesinin 
göstergesidir. Bilincin ateşi, iradenin gücü ve ya-
şamsal enerjisinin itkisiyle kendini var kılar, öz-
gürlüğünü edimselleştirir.

Bilmek–yapmak–olmak insanın varoluşsal 
yazgısı, gerçeği bilmek bunun olmazsa olmaz 
koşuludur. Gerçek derken kendinde nasılsa öyle 
olan, bireylerin keyfine göre eğilip bükülmeyen, 
her bilinç biçimine ve her bireye karşı eşit mesa-
fede duran olgusallığı kastediyoruz. Ele geçirdiği-
miz ölçüde ona tanık oluruz, böyle de olsa “gerçek 
olan” içeriğini ve yasalılığını değiştirmez.

Gerçeği nitelikleriyle, dönüşümlerini, halden 
hale geçişlerindeki akışına tanık olmakla biliriz. 
Sonsuz akışın içinde değişmeden kalanı bulmak 
düşünen özne olarak insanın ezel – ebed sorunsalı 
olagelmiştir. İster gerçekliği bilme aşaması, ister 
bildikleriyle üretim ve yaratımlarda bulunsun ola-
nı, olmakta olanı ve olacak olanı anlama çabası 
sonlanmayacaktır.

Mitoloji, din, sanat, bilim, felsefe düşüncenin 
kendi içinde gelişim evreleridir. Tarih aslında dü-
şüncenin kendini zaman içinde gerçekleştirme ve 
tanıma sürecidir. Her şeye karşın bireysel yetkinlik 
ne kadar gelişmiş olursa olsun rüyalar, inanç bi-
çimleri, vehimler, hayali kurgular her zaman orta-
ya çıkabilecektir.

Nesnel koşullarla bireyin kendini var etme, öz-
nel kaygıları, talepleri ve etkinlikleri çatışabilir. 
Bu karşıtlık tarihin dinamosunu oluşturur, öte yan-
dan bireyin karakterini, bireyselliğini inşa etmesi-
nin tarihsel atmosferi de olur.

Kadim bilgelik, tasavvuf insan için “Sen beden 
değilsin, sen zihin değilsin” uyarısında ısrar eder. 
Bedenin doğaya ait olduğunu ona tapınmanın in-

bir hakikatin bildirimi olduğu görülür. 
İnsan anlamı doğada veya doğal varlıklarda bu-

lamaz. Belirttiğimiz gibi hüviyetini, benliğini ha-
zır bulmayıp bunu kendisi var edeceği için insan – 
insana ilişki içinde gerçekleştirebilir. Yapıp etme-
lerimiz kim olduğumuzun dışarıda görünmesidir, 
ancak bu etkinliklerin temelinde de niyetlerimiz, 
amaçlarımız, dürtülerimiz, hayal ve tasarımlarımız 
bulunur. 

Anlamsızlık özünde insansızlıktır; yalnızlıktır, 
bir işe yaramazlık, içsel boşluk, değersizlik du-
yumsamasıdır. Bunlar toplumsal ve birebir insan 
ilişkileri alanında ortaya çıkan tinsel (manevi) ha-
kikatlerdir. Biraz yakından bakılırsa temelinde gü-
venlik – özgürlük, hak bilirlik – benmerkezcilik, 
kısaca nefsaniyet – hakkaniyet kutupsallığından 
doğan seçimlerimizden kaynaklandığı görülür. 

Seçimlerimiz kaderimiz olur. İnsanların ilişki-
leri birbirini nesne kılarak değil, özvarlıklarının 
bir aynası, kendini ortaya koymanın, ifade edip 
gerçekliğini deneyimlemesinin paydaşı olarak 
davrandıkça anlamlı bir yaşamı elde edebileceği 
sahiciliğe ve samimiyete dönüşebilir. Bunların sa-
dece sözel ve kitabi değil, farkındalıkla, deneyim-
lenerek kavranması ilişkileri bir sığınak olmaktan 
çıkarıp, paylaşıma ve bireyin bizzat kendinden öz-
gürleşmesinin huzur ve sevincine kavuşturabilir.

* * *

Kaos-Kozmos diyalektiği mitolojik bir söylem 
gibi gözükse de özünde varoluşun evrensel dina-
miğinin bildirimidir de. “Harikalarla dolu evren-
de” kendini anlamaya çalışan insan kendi kaosu-
nun yaratıcı gücünü de kozmosunun düzenleyici 
kudretini de kendinde taşır. Kaos-Kozmos kutup-
sallığı birbirini peşleyen ortaya çıkış ve yok-oluş 
akışı değil, evrensel varoluş sürecinin her anında 
iç içe olan yaratıcı kaynaktır. 

Tinsel alana ait ne kadar olgu, deneyim, söy-
lem, fikir vb. varsa bunlar bireyin yaşamına do-
kunduğu ölçüde etkin ve değerli olur, öte yandan 
bireyler de bu değerleri sorgulayıp düşünce süz-
geçlerinden geçirerek ahlaki yapılarına katmadık-
ça önemini anlayamazlar.

Dışarıdan ve içimizden gelen uyarılar algı dün-
yamızda varlık kazanırlar. Farklı yönlerden farklı 

sana huzur ve mutluluk getirmeyeceğini belirtir. 
“Sen bir düşünce varlığısın, gerisi et ve kemik, 
...  Sen dünyaya sadece mezardaki kurtlara yem 
olacak bedenini beslemek için gelmedin. ... Ey in-
san! Hakikatte sen şuurdan, akıldan ibaretsin.” 
(Mevlana)

Bedenin gerçekliği ve önemi küçümsenemez, 
ancak yaşamın anlamı ona ait değil ve ondan gel-
miyor. İnsan anlamı doğada ve doğal varlığında 
bulamaz. İnsan olmak yanımızla ne söylersek, 
neyi ne kadar anlamışsak, hangi yargıda ve yara-
tımda bulunmuşsak, neyi okumuşsak sadece ken-
dimizi ifade etmiş oluruz. 

Beden ve beden kaynaklı arzuların doyurulma-
sı, beklentilerin karşılanması ve kaygıların gideril-
mesi ölçüsünde anlam arayışı ağırlığını hissettirir. 
Modern yaşam koşulları tarihsel bir dönem olarak 
bunu açıkça ortaya koymuştur.

Günümüzde anlam arayışı tarihte hiç olmadı-
ğı kadar yoğun bir biçimde yaşamımıza yerleşti. 
Yalnızlaşma, tatminsizlik, amaç yoksunluğu, mut-
suzluk, depresyon nerdeyse dünya çapında yaşa-
nan sorun haline geldi. Hamlet’in ünlü söylemiyle 
bir zamanlar “olmak ya da olmamak” sorunsalını, 
Erich Fromm, “sahip olmak ya da olmak” adlı 
eserinde modern dönem insanının önüne çıkan iki-
lemi aynı içerikle yeniden ortaya koydu.

Olumsuzmuş gibi gözüken belirtiler aslında 
tarihsel bir gelişimin ve sıçramanın eşiğinde ol-
duğumuza işarettir. Bin yıllardır insanlığın önce-
likli kaygısı maddi güvenceye ermek, yaşamını 
idame ettirmenin yollarını bulmak oldu. Modern 
dönemde bunun belirli ölçüde çözülmüş ya da çö-
zümünün mümkün olduğunun görülmesi yepyeni 
bir sorunu, özsel bir sorunu gündeme getirdi. Bu 
yaşamın anlamı nedir, sadece bu bedeni beslemek, 
yiyip içmek, üremeyi gerçekleştirmek mi? Evet, 
artık bu yanımızın güvence altında alınmış olması 
yaşamı anlamlı kılmaya yetmiyor. Tarihsel dönem 
insanı kendi özünün ne olduğu, anlamlı bir yaşamı 
nasıl inşa edeceği sorunuyla yüz yüze getirdi.

Her türlü sahiplenme (para, makam, şöhret) in-
sana dışsal kalır, ayrıca insan eğer sahiplenmeleriy-
le ne kadar özdeşleşirse sahip oldukları tarafından 
sahiplenilir. Kutsal metinlerin “elinizle yaptığınıza 
tapmayın”, “kendinize ilah edinmeyin” temel uya-
rısının boş bir öğüt değil, zamana ve mekâna aşkın 

şiddetlerle gelen uyarılar arzularımızı canlandırır-
lar, bu uyarılar bilincimizde baskı yaparak iç dün-
yamızda karmaşaya (kaosa) yol açarlar. 

İçgüdülerimiz, alışkanlıklarımız, düşünsel ve 
pratik yeteneklerimiz, hayallerimiz, tasarımları-
mız, niyetlerimiz iç kaosumuzu besleyen yaşamsal 
enerjilerimizdir ve hep bizimle birlikte olacaklar-
dır. Bu karmaşa “nefs” dediğimiz kendi gerçeği-
mizi oluşturur. Nefsimiz kaosumuzdur, ama aynı 
zamanda tüm insani oluşum ve yaratımlarımızın 
da kaynak gücüdür.

Devi Şiva’ya “kuşkularımı gider” derken içim-
deki kaosu nasıl kozmosa çevirebilirim talebini 
dile getiriyordu. Tasavvufta da nefs terbiyesinden, 
nefsin mertebelerinden söz edilir. Bilgeliğin ay-
dınlanma, peygamberliğin nefsini terbiye et, Antik 
Yunan’da “Kendini bil” gibi uyarıcı çağrıları 
özünde, kendini arındır, içindeki karmaşayı düze-
ne koy; kaosunu kozmosa çevir, anlamlarına gelir.

İnsandan başka hiçbir varlık içsel karmaşa ya-
şamaz ve bilmez; çünkü doğal olarak içine konmuş 
olan dürtü ve zorunlu yaşam biçim ve kalıplarının 
dışına çıkamaz. Oysa insan düşünen, özgür iradesi 
olan, evreni ve evrende olanı bilme yetisine, bil-
dikleriyle doğada kendiliğinden olmayan şeyleri 
oldurma kudretine sahiptir.

Öz-bilinçli olmak insana sorumluluklarını ve 
kaderini hatırlattığı gibi yalnızlığını da duyumsa-
tır. İçsel kaosunun, nefsinin hoyratlığının ve kar-
maşasının yarattığı köleliğin prangaları da, özgür-
lüğünün ve kendine yeterliliğin uçuran kanatları 
da insanın kendinde. Her birey kendi bireyselliğini 
inşa etmeye, içsel özgürlüğünü gerçekleştirmeye 
yazgılı kılınmıştır.

“Derman arardım derdime
Derdim bana derman imiş
Bürhan aradım aslıma
Aslım bana bürhan imiş.” (Niyazi Mısri)

“Bu dünya bir dağa benzer. İşlerimiz, yaptık-
larımızda seslenmek gibidir. Seslerimiz güzel de 
çirkin de olsa dağa çarpar döner yine bize gelir” 
(Mevlana)
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“Bir Kum Tanesinde bir Dünya görmek
Ve bir Kır Çiçeğinde bir Gökyüzü

Sonsuzluğu avucunun içinde tutmak
Ve Öncesizliği Sonrasızlığı bir saate 

sığdırmak.”

“To see a World in a n of Sand
And a Heaven in a Wild Flower,

Hold Infinity in the palm of your hand
And Eternity in an hour.”

William Blake 1

“Yaşam Hakkı” bir temel özgürlüktür, hak-
tır. “Yaşam Hakkı” “Birinci Hak”tır de-
mek istiyorum.

Gerçekten de önce “yaşam” vardır. Önce, in-
sansal varlığın kendisi vardır: Onun bu yeryüzü 
yuvarlağında fiziksel olarak var oluşu ve bir fi-
ziksel varlık olarak kendini idame edişi vardır. 
İnsansal varlık olarak yeryüzüne gelmek ve orada, 
kendini idame etmek “yaşam”dır, ilk özgürlüktür; 
hiç kimsenin, başka herhangi bir varlığın önleye-
meyeceği, engel olamayacağı, sınırlayamayacağı 
bir özgürlüktür bu.

Bu yeryüzü yuvarlağında, bir insansal varlık 
var olmak, ilk özgürlüğü oluşturur. Bu ilk özgürlü-
ğün somutlaşması da ilk hakkı, temeldeki ilk hakkı 
oluşturur. Ve buna biz “yaşam hakkı” deriz.

Bir başka deyimle; evren vardır. Yeryüzü yu-
varlağı vardır. –Buna isterseniz doğa diyebilirsi-
niz– insansal varlık vardır. Yani, ilk olgu olarak bir 
“Evren-doğa-insan” üçlüsü vardır. Bunların üçünü 
birden bir tek sözcük deyimler. Bu üçlüyü bir tek 
sözcük ile mükemmel olarak anlatabiliriz: 

Özgürlük…   
Ve ilk olarak, özgürlüğün var oluşu vardır.
Bu özgürlük; evrenin ve doğanın, kendi iç ya-

sasından başkasına tabi olmamaktır. Yani kendi 
Doğal/tanrısal yasasından başka bir dış etkene, bir 
dış etkiye, bir dış güce bağlı olmamaktır, özgürlük.

1  William Blake, Saflığın Belirtileri

İnsana gelince, bu özgürlük, insanın, doğa ve 
evren bütünü içinde kendi içgüdüsünden başkası 
ile bağlı olamamasıdır. Ama insan, hemen top-
lumsallaşmıştır. Öyle ise onun için söz konusu 
özgürlük, toplumsallaşma süreci içinde saf usun 
gerçekleşmesidir, insanın bu saf ustan başkasına 
bağlı kalmamasıdır.

Özgürlük evren-doğa-insan üçlüsü için budur. 
Yani özgürlük evren-doğa-insan üçlüsünün, kendi-
lerine özgü, kendilerine ait olan yasalardan başka-
sına bağlı olmamalarıdır. Burada, özgürlüğü, insan 
için vurgulamak gerekirse, Hegel’den esinlenerek 
şunu söyleyebilirim: Özgürlük saf ustur, onun 
gerçekleşmesidir.

Buraya kadar söylediklerimi, daha çok, kuram-
sal bir anlayışla belirttim. Özgürlüğü somutlaştı-
rınca, ondan ne çıkacağını ne doğacağını bilme-
miz, görmemiz gerekir.

Evrenin bir duruşa doğru gittiği fikri, makine-
lere ilişkin basit bir gözlemden gelir. İngiliz bilim 
felsefecisi Karl Raimund Popper’in metodolojisi 
olan, ‘eleştirel akılcılık’ı, sorun çözmek için var-
sayım önermek ve önerilen varsayımları gözlem 
raporlarıyla kontrol ederek, gözlemle çelişenleri 
(yanlışlanmış olanları) elemek olarak ifade edi-
lebilir. Karl R. Popper, 1935’te yayımlanmış olan 
“Bilimsel Araştırmanın Mantığı” adlı eserinde 
bilimi şu şekilde tanımlar: “Bilim, içerdiği ifade-
ler, gözlem raporlarını oluşturan ifadelerle yan-
lışlanabilecek düşünce sistemlerinin tamamına 
verilen addır.” Bu nedenle, genel ifadelerin doğ-
rulanması veya yanlışlanması arasındaki asimet-
rinin çok önemli olduğu görülmektedir. Karl R. 
Popper’a göre gerçekçi bilgi kavramı şöyledir: 
“Bilgi, herhangi bir nesne veya sürecin, gözlemci-
nin ilgisini çeken özellikleri arasında ulaşılabilir 
olanlardan kodlanabilenlerin tamamıdır.”

Eleştirel akılcılığı da yedi maddede 
özetlemektedir:

1. Problemin saptanması (Bu gözlemler veya 
mevcut varsayımlar ışığında yapılır).

2. Problem çözümü için bir varsayımın 

Temel İnsan Hakk’ı:
Yaşam, Yaşabilmek…*

Hazırlayan ve Derleyen: Hulusi Akkanat

* Bu deneme türü yazısına ‘Gizli Özne’ olarak, ‘İnsan 
Hakları’ teması, disiplinlerarasılık gözetilerek ve Temel 
Bilimlerden Sosyal Bilimlere geçişli süreç izleyerek, 
‘Temel İnsan Hakki: Yaşam, Yaşabi̇lmek’ başlığı verildi.
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uydurulması.
3. Varsayım çıkarımlarının gözlemle 

denetlenmesi.,
4. Gözlemlerle çelişiyorsa varsayımın terk 

edilmesi.
5. Genişletilmiş gözlem temeliyle uyumlu 

yeni bir varsayım oluşumu.
6. Yeni varsayım çıkarımlarının gözlemle 

denetlenmesi.
7. Dördüncü ve sonraki aşamaların (sağlama 

yapılması açısından) sırasıyla tekrarı.
Her makine ortaya koyduğundan daha çok 

enerji tüketir. Enerjinin bir bölümü sürtünmeler-
de, bir bölümü aşınmalarda boşa gider. 1850’de 
Rudolf Clausius bu düşünceyi basit bir ilke haline 
getirdi. Ona göre, bir, yararlanabilir enerji vardı, 
bir de yararlanılması mümkün olmayan bir enerji 
artığı vardı. Clausius bu yararlanılmaz olan ener-
jiye entropi adını verdi ve Termodinamiğin ünlü 
İkinci Yasası’nı formüle etti: Entropi daima artı-
yor. Evrende ısı, artık yararlanılması mümkün ol-
mayan bir eşitlik gölüne sızıp gidiyor. 

Bir yüzyıl önce bu güzel bir fikirdi; çünkü o za-
manlar ısı, hâlâ bir akışkan olarak düşünülüyordu. 
Ama ısı, alev ya da hayatın olduğundan daha çok 
maddesel değildir. Isı, atomların rastgele bir hare-
ketidir. Bu fikri çok zekice kavrayan, Avusturyalı 
Ludwig Boltzmann oldu ve bir makinede, ya da bir 
buhar makinesinde veya evrende olanlara yeni bir 
yorum getirdi.

Boltzmann, enerjinin alçalması, atomların çok 
daha düzensiz bir durum olmaları demektir, diyor-
du. İşte entropi bu düzensizliğin bir ölçüsüdür ve 
bu, Boltzmann’ın yeni yorumundan çıkan derin 
bir kavramdır. Oldukça tuhaf ama bir düzensizlik 
ölçüsü konabilir; belli, özel bir durumun ortaya 
çıkma ihtimali ölçü olarak alınabilir –burada da 
ölçü, atomların belli bir durumda bir araya gelme-
leri ihtimali olarak tanımlandı. Boltzmann bunu 
tamamen doğru olarak, “s = k log(W)” biçiminde 
formüle etmişti. Burada s; entropiyi, W; verili du-
rumun ihtimalini, k; şimdi Boltzmann sabiti diye 
anılan bir katsayıyı gösteriyordu ve demek ki ent-
ropi, söz konusu ihtimal sayısının logaritmasıyla 
doğru orantılıydı. 2

Elbette, düzensiz durumlar düzenli durumlar-

2  Jacob Bronowski, İnsanın Yükselişi.

ile oluşması zorunluluğu olsaydı; böylesi bir du-
rumun ortaya çıkması fiilen olanaksız olurdu. Bir 
yıldız önce hidrojen helyum yapar; sonra, bir diğer 
aşamada, bir farklı yıldızda, helyumdan karbona, 
oksijene, ağır elementlere doğru bir dönüşüm olur; 
doğadaki doksan iki elementi yapmak için merdi-
ven adım adım çıkılır.

Yıldızlardaki süreçleri (process) bir bütün ola-
rak yineleyemeyiz; çünkü çoğu elementin kaynaş-
ması için gerekli olan muazzam sıcaklıklara ege-
men olamayız. Ama merdivenin ilk basamağına 
ayağımızı basmak, ilk aşamayı, hidrojenden hel-
yuma geçiş aşamasını yinelemek üzereyiz. 3

Güneşin içlerindeki sıcaklığı –on milyon san-
tigrat derecesinin üzerinde– yeniden yaratmak 
zordur. Ve bu sıcaklığı sürdürebilecek ve hatta bu 
sıcaklığı saniyenin bir kesri kadarlık bir sürede tu-
tabilecek herhangi bir tür kap yapmak daha da zor-
dur. Buna dayanacak hiçbir malzeme yok; böylesi-
ne azgın bir durumda bulunan bir gaz için, ancak, 
manyetik tutucu biçimindeki bir kap kullanılabilir. 
Bu yeni tür bir fiziktir: plazma-fiziği. Yarattığı he-
yecan ve önemi, doğanın fiziği olmasından kay-
naklanıyor. Bir kere, insanın işlerliğe koyduğu bu 
yeni düzenlemeler, doğanın yöneliminin tersine 
değil; doğanın kendisinin güneşte ve yıldızlarda 
attığı adımlarla aynı doğrultuda.

Ölümsüzlük ve ölümlülük arasındaki karşıt-
lık üzerinde durarak, metafizik düşünsel platform 
oluşturmak zorundayız. Yirminci yüzyıl fiziği 
ölümsüz eserdir. 

Ortak olarak işleyen insan imgelemi (muhay-
yilesi) şimdiye dek buna eşit başka herhangi bir 
eser yaratabilmiş değil ne piramitler ne İlyada & 
Odysseus, ne külliyeler, ne katedraller bu esere eş 
tutulabilir. Yirminci yüzyıl fiziğini oluşturan kav-
ramları birbiri ardından ortaya koyan insanlar, ağı-
mızın öncüsü olan kahramanlardır. Kartlarını karan 
Mendeleyev; atomların bölünemez olduğu yolun-
daki Yunan inancını yıkan J.J. Thomson; atomu bir 
gezegen sistemine dönüştüren Rutherford ve her 
modele işlerlik kazandıran Niels Bohr. Nötronu 
keşfeden Chadwick ve nötronu, çekirdeği kırmak 
ve onu dönüştürmek için kullanan Enrico Fermi. 
Ve hepsinin başında, put kırıcılar, yeni kavramla-
rın ilk kurucuları: enerjiye, maddede olduğu gibi 
atomsal bir karakter veren Max Planck ve atomun 

3  Richard Feynman, Fizik Yasaları Üzerine

dan çok daha muhtemeldir; çünkü atomların rast-
gele her biraya gelişi düzensiz olacaktır; demek ki 
genellikle, herhangi bir düzenli tertip kalmayacak-
tır. Ama “genellikle” demek, “her zaman” anla-
mına gelmez. Düzenli durumların sürekli olarak 
düzensizlikte son bulduğu doğru değildir. Burada 
söz konusu olan, istatistiksel bir yasadır; bu yasa, 
düzenin yokolma eğilimini gösterir. Ama istatistik, 
evrenin bazı adalarında düzensizlik egemen olur-
ken, bazılarında da düzenin yeniden kazanılması-
na izin verir.

Bu güzel bir kavrayıştır. Ama hâlâ sorulacak 
bir soru var. Eğer, bizim buraya gelmemizin bir 
olasılık sonucu olduğu doğruysa, bu olasılık, bu-
rada olmaya hakkımız bulunmayacak kadar düşük 
değil midir?

Bu soruyu soran insanlar, bütün atomların bir 
anda bedenimizi meydana getiriverdiğini düşünür-
ler; kafalarında canlandırdıkları her zaman böyle 
bir tablodur. Atomların bir anda burada bir araya 
gelerek ‘BEN’i oluşturuvermeleri tamamen ola-
sılık dışıdır. Oluşumun yolu bu olsaydı, BEN’im 
varolmam yalnızca olasılık dışı değil, fiilen olanak 
dışı olurdu.

Elbette, doğanın tuttuğu yol bu değildir. Doğa 
aşamalı olarak çalışır. Atomlar molekülleri oluş-
turur, moleküller bazları oluşturur, bazlar amino 
asitlerin oluşumunu yönlendirir, amino asitler pro-
teinleri oluşturur ve proteinler hücreler içinde çalı-
şır. Hücreler ortaya çıkar. Bir düzeyi ya da bir ka-
demeyi oluşturan, kararlı bir yapıya sahip birimler, 
daha yüksek oluşumları ortaya çıkaracak olan rast-
lantısal karşılaşmalar için birer hammaddedirler; 
yeni oluşumlardan da bazılarının kararlı bir yapı 
kazanma şansları olacaktır. Kararlılık, gerçekleş-
meyen bir potansiyel olarak kaldığı sürece daha 
ileriye gitme şansı yoktur. Evrim, basitten karma-
şığa doğru, bir merdivene basamak basamak tır-
manmak demektir ve o basamakların her biri kendi 
içinde kararlı bir yapıya sahiptir. Yavaş adımlarla, 
ama giderek bir karmaşıklığa doğru yükselen bir 
merdivene sürekli tırmanma; işte yaşamın doğu-
şu budur –evrimdeki ana ilerleme doğrultusu ve 
ana problem budur. Ve biz şimdi bunun yalnızca 
yaşam için değil, madde için de doğru olduğunu 
biliyoruz. Eğer yıldızlarda, demir gibi ağır bir ele-
mentin ya da uranyum gibi süper-ağır bir elemen-
tin, bütün parçaların bir anda bir araya gelivermesi 

bizim kendi dünyamız kadar gerçek –dünya içinde 
bir dünya- olduğunu kavramamızı herkesten çok 
kendisine borçlu olduğumuz Ludwig Boltzmann. 4

İnsanların daha dün denecek kadar yakın za-
manda, 1900’de, atomlar gerçek mi, değil mi, diye 
birbirlerini yedikleri kimin aklına gelir. Fizikçi_fi-
lozof Ernist Mach, Viyana’da, “Hayır!”, demişti, 
gerçek değil. Büyük kimyacı Wilhelm Ostwald, 
“Hayır!”, demişti. Ama ne var ki bir adam, çağın 
kritik dönüm noktasında, temel kuramsal gerek-
çelere dayanarak, atom gerçeği üzerinde diren-
mişti. Bu adam, anısına saygı duyduğu Ludwig 
Boltzmann’dı.

Boltzmann, Darwin’in ilk izleyicilerindendi, 
çabuk kızan, kavgacı, neşeli ve olağanüstü güç bir 
insandı; yani bir insanın olması gereken her şey-
di. O çatışma sırasında, insanın yükselişi, ince bir 
entelektüel denge üzerinde inip çıkıyordu; çünkü 
eğer o zamanlar, “anti-atom” doktrinler gerçekten 
kazanmış olsaydı, ilerlememiz kesinlikle onlarca 
yıl, belki de yüzyıl geri kalırdı. Geri kalan yalnızca 
fizik olmazdı, fiziğe can alıcı bir noktadan bağımlı 
biyolojinin de başına aynı şey gelirdi.

Boltzmann ikna edici oldu mu? Hayır. Bu ihti-
rasla yaşadı ve öldü. 1906’da altmış iki yaşınday-
ken, tam atom doktrininin kazanmak üzere olduğu 
bir sırada, kendisini yalnız kalmış ve yenilmiş his-
sederek, her şeyini kaybettiğini düşündü ve intihar 
etti. Ondan geriye, anısını yaşatacak, mezar taşın-
da kazılı ölümsüz formülü kaldı: s=k log(W). 5

Boltzmann’ın sağlam, insanın içine işle-
yen güzelliğini anlatacak sözcükler boğazımda 
düğümleniyor. 

Ressam-Şair William Blake’ten girişte sağ 
üst köşeye aldığım, Auguries of Innocence 
(Masumiyetin Belirtileri)’tan alıntı bu duyguyu 
betimleyebilir:

“Bir Kum Tanesinde bir Dünya görmek
Ve bir Kır Çiçeğinde bir Gökyüzü
Sonsuzluğu avucunun içinde tutmak
Ve Öncesizliği Sonrasızlığı bir saate 

sığdırmak.”
Fizik bilimlerinin bir amacı maddesel dünyanın 

tam bir resmini vermekti. Fiziğin yirminci yüzyıl-
daki bir başarısı ise bu amacın ulaşılamazlığını is-
pat etmek olmuştur. Yüksek somut bir nesneyi, ör-

4  Jacob Bronowski, İnsanın Yükselişi
5  Jacob Bronowski, İnsanın Yükselişi
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neğin insan yüzünü ele alalım. Gözleri görmeyen 
bir kadın, varlığını ilk kez algıladığı bir erkeğin 
yüzünü parmaklarıyla yoklayarak tanımaya çalışı-
yor olsun ve o arada yüksek sesle düşündüklerini 
biz de izleyelim: “Yaşlıca olduğunu söyleyecek-
tim. Sanırım, Türk olmadığı açıkça belli. Çoğu 
Türk’ten daha köşeli bir yüzü var. Ama muhte-
melen Avrupalı olduğunu söylemeliyim, belki de 
Doğu Avrupalı. Yüz hatlarının bir ıstırabı ifade 
etmesi mümkün. İlkin bu hatları yüzündeki kırışık-
lıklar olarak düşünmüştüm. Mutlu bir yüz değil.”

Fiziğin şimdi yapmış olduğu şey, bu yönte-
min, bilginin tek yöntemi olduğunu göstermiştir. 
Mutlak bilgi yoktur. İster bilim adamı olsun ister 
dogmatist olsun, bunun aksini iddia edenler, olsa 
olsa, bir trajediye yol açarlar. Enformasyon/malu-
mat olarak her ne elde edilirse edilsin mükemmel 
olamaz. Bunu kullanırken tevazulu olmak zorun-
dayız. İşte insanın içinde bulunduğu şartlar budur 
ve kuantum fiziğinin söylediği de budur. Aslında 
anlatmak istediğim de bu. 6 

Yüze ilişkin enformasyon/malumat elde etmek 
için, bütün bir elektromanyetik tayfı, boydan boya 
kullanarak bakalım. Dünyanın en iyi ölçüm aletle-
riyle –hatta mükemmel bir aletle, öyle bir alet dü-
şünebiliyorsak eğer- baktığımızda, ince ayrıntıları 
hangi noktaya kadar tam olarak görebiliriz?

Ve ayrıntıyı görmek, gözle görülebilir ışığı 
kullanarak görmeye sınırlı kalmamayı gerektirir. 
James Clerk Maxwell 1867’de ışığın elektroman-
yetik dalga olduğunu ileri sürdü; ortaya koyduğu 
eşitlikler başka elektromanyetik dalgaların da var-
lığına işaret ediyordu.

Gözle görülemeyen dalgaların en uzunu rad-
yo dalgalarıdır; bunların varlığını Heinrich Hertz 
neredeyse yüzyıl önce, 1888’de, ispatlamış ve 
böylece Maxwell’in kuramını doğrulamıştı. En 
uzun oldukları için, en kaba olanları da bunlardır. 
Birkaç metrelik dalga boylarıyla iş gören radar ta-
rayıcısı, insan yüzünü, taştan oyulmuş Paskalya 
Adası Yontuları gibi birkaç metre getirmediğimiz 
sürece göremez. Bu dev kafalarda da ancak, dal-
ga boyunu kısaltırsak ayrıntı görülür; örneğin bir 
metrenin altına düşülürse kulaklar görülür. Radyo 
dalgalarının pratikteki sınır birkaç santimetreye 
indirildiğinde, bu heykellerin yanında duran insan, 
ancak fark edilir.

6  A. Einstein & L. Infeld, Fiziğin Evrimi

lı değildir. Çünkü onun eylemleri semboliktir. Bu 
eylemler kendi renk ve anlamlarından ayrıldık-
larında bir dönmeler, koşmalar ve insanın hiçbir 
anlam veremediği ve kendi kendine yaptığına gül-
düğü birtakım işler yığını haline gelirler. 

Nerde?
Neyin etrafında dönüyoruz?
Sembolik, dolaylı ve anlatım aracı olan eyle-

min de bizzat eylemin yerine getirilmesinde değeri 
yoktur; aksine bu eylemin şifreli manalar, tin ve 
bu eylemler bütününün hatırlatıcısı olduğu amaç 
ile ilişkisinde değeri vardır. Yoksa kendi kendine 
ne bir şey üretilir ne kendisine ve bir kimseye bir 
fikir ve duygu aktarılabilir ne de bundan kendisi ve 
başkaları bir pay alabilir. Hukuksal bakış açısın-
dan ilkelerin kendisi böyledir.

Birey ve toplum ilişkisini birinin ötekine zarar 
vermeyeceği ve her ikisinin de haklarının koruna-
cağı biçimde düzenlenip uyulması zorunlu kılınan 
yasaların bütününe, hukuk denir. Hukukun amacı 
toplumsal harmoniyi sağlamak; işlevi doğru ola-
nı, yanlış olandan ayırmaktır. Mantığı kurumsal 
uygunluk, yaptırım gücü maddi cezalara dayanır. 
Ahlâk/Etik, toplumsal değerleri zamanla oluşan 
gelenek, görenek ve ortak kültüre göre düzenleyen 
kurallıklar bütünüdür. Amacı, tıpkı hukuk gibi top-
lumsal uyumu sağlamak; ama işlevi iyi olanı, kötü 
olandan vicdani edinimlerle ayırmaktır. Hukuk 
zorunlu etiksel ve etiksel olan da zorunlu hukuk-
sal değildir. Her iki düzeneğin birbiriyle çeliştiği, 
hatta çatıştığı güncelde yaygındır. Bu çatışmayı 
Immanuel Kant, “Yakalanırım korkusuyla hırsız-
lık yapmıyorsam, davranışım yasalara uygundur, 
ama etiksel/ahlâkî sayılmaz,” der. 8 Gerçek adalet 
ancak etiksel uygun bir hukukla sağlanır. Etiği göz 
ardı eden bir yargı kararı ya da hukukçu, hakları-
nı korumak iddiasında olduğu toplum vicdanında 
onaylanmaz ve adalete güvensizlik yaratır. 

İranlı düşünür Ali Şeriati; “Her kelime, bir 
kavramın aktarımı için bir işaret ve araçtır,” der 
‘Dine Karşı Din’ yapıtında. Bu anlatım bazen baş 
ve el işaretleri şeklinde, bazen işaretler, bazen şiir, 
ritim ve ses, bazen renk, devinim ve tavır değişik-
liği şeklinde, bazen de ortaklaşa kabul ettiğimiz 
kelimeler veya simgeler aracılığı ile olur. Nitekim 

8  Yargı Yetisinin Eleştirisi, ç. Aziz Yardımlı, İdea Yayınları

Burada bilginin can alıcı paradoksuyla yüz yü-
zeyizdir. Yıllardır, doğayı daha ince ayrıntılarıyla 
gözlemek için daha hassas aletler geliştiriyoruz. 
Ama yapılan gözlemlerle baktığımız zaman, bun-
ların hâlâ bulanık, şimdiye kadarkiler gibi belirsiz 
olduğunu görünce insanı sıkıntı basıyor. Görüş 
alanımıza her girişinde sonsuza dek sıçrayarak biz-
den uzaklaşan bir hedefin peşinden koşar gibiyiz.

Bilginin paradoksu ufak atom çekirdeğiyle sı-
nırlı değildir; tersine, hatta yıldızlar ölçeğinde de 
geçerlidir.

Gözlemci, bir yıldıza baktığında, hata için 
birçok neden olduğunu bilir. Dolayısıyla çeşitli 
okumalarda bulunur ve doğal olarak, yıldızın ko-
numuna ilişkin en iyi tahminin okuna değerlerin 
ortalaması –değer dağılımın merkezi- olduğunu 
düşünür.

İnsanlığı çıkmaza sokan iki şey var. Birisi, 
“Amacın her türlü aracı meşru kıldığı inancıdır.” 
Bu basma-kalıp felsefe, bu çekilen acılara karşı 
kulakları bilerek tıkayış... Diğeri, “İnsan ruhunun 
ihanetidir; aklı ortadan kaldıran ve bir milleti, bir 
uygarlığı bir hayaletler –boyun eğen ya da işken-
ce gören hayaletler– kitlesine döndüren dogmanın 
savunulmasıdır, ihanet.”

Bilim, bilginin çok insansal biçimidir. Her za-
man bilinenin sınırındayız ve her zaman, gelece-
ğin umut edileni getireceği duygusu içindeyizdir. 
Bilimdeki her hüküm hatanın kenarında dikili du-
rur ve kişiseldir. Bilim, yanılabilir olmamıza rağ-
men bilebildiklerimiz için ödediğimiz bir şükran 
borcudur. 7

Kendimizi mutlak bilgi ve kudret illetinden 
kurtarmak zorunda olduğumuzu; uzaktan kuman-
da ile insan davranışı arasındaki mesafeyi kapat-
mak zorunda olduğumuzu; insanlara dokunmak 
zorunda olduğumuzu...

Buraya kadar bilimin kısacık bir yolculuğun-
dan, eğer bu yolculuğu yapan “biz”lere nasıl sem-
bolik eylemler, var olan işaretleriyle birlikte eğer 
manalarını korurlarsa ve eylemleri yapan kimse 
bilinçli ve bilerek yaparsa ve çok asil eylemlerden 
daha üstündür. Çünkü asılla ilgili olan doğrudan 
eylemlerin doğrudan belirli ve sınırlı sonucu var-
dır. Anlatımsal ve simgesel eylemlerin ise insanın 
anlaması, hissetmesi ve güç yetirmesi ölçüsünde 
manası ve etkisi vardır ve belli bir mana ile sınır-

7  Michael Shermer, Bilimin Sınır Bölgeleri, 

trafikte kavşaktaki bir kırmızı, sarı veya yeşil ışık 
da bir anlatım işaretidir, yani bir düşünce veya 
emir o ışığa bakanlara bu yöntemle iletilmiş olur.

Düşünce ve duygu aktarımının yaygın aracı 
olan sözlü anlatım iki türlüdür.

Birisi, doğrudan ve açık anlatımdır.
Doğrudan ve açık anlatım, düşük, tek boyutlu 

ve anlam ve geçişim içselliğinde, belirli bir an-
lam veya bilinen, somut bir duygu ile sınırlı olan 
anlatımdır. Bizim diyalog(os) ve bilim dilimiz 
doğrudan dildir, yani okuyucu ve dinleyicilere 
nesnelerden, niteliklerden, hâllerden ve düşünce-
lerden bahsetmektir. Bu, doğrudan ve tek boyutlu 
saf anlatımdır. Gündelik konuştuğumuz sözler, bir 
olay, bir durum, tarihsel bir gerçek, bir fizik veya 
kimya yasası, günlük meseleler veya düşünce ve 
kavramlarla ilgili olarak verdiğimiz enformasyon 
böyledir. Bilimsel anlatım ve insan ve doğayla il-
gili bilimsel meselelerden bahseden kitapların an-
latımı da doğrudan anlatımdır.

Diğeri ise, sembolik anlatımdır.
Sembolik eylem, bir anlatım eylemidir. 

Eylemin bizzat bir etkinliği görecelidir. Anlatım 
ve aktarma aracı anlamdadır. Kime? Kendine ve 
başkalarına…

Anlatım aracı olan şifreli, sembolik ve dolaylı 
eylemlerdir. 

Anlatım aracı ne demektir?
Şu an söylediğim kelimeler birlikteliği anla-

tım aracıdır. Eğer bu kelimelerin anlamı yoksa 
yahut bizzat ben şu an söylediğim bu kelimelerin 
anlamından haberdar değilsem bu bir saçmalama-
dır; hiçbir eylem yerine getirilmemiş ne kendim 
ne de başkaları için hiçbir sonuç alınamamıştır. 
Anlatımla ilgili eylem, eğer bir sonucu yoksa eğer 
anlatımın anlamlarından haberdar değilsek, biz-
zat anlatım yerindelik bulmuyorsa saçmalamadır. 
Saçmalama nedir? Saçmalama bizzat yerindelik 
bulan bir konuşmadır. Niçin konuşur? Konuşmak 
için konuşur. Ne söyler? “Ne söyler?” sorusu 
yoktur. Konuşmaktadır sadece. Yani saçmalama! 
Yerindelik duyguları ve anlamları aktarma aracı 
olabilen bu konuşma, insanlığın hizmetinde olan 
ve ‘Kutsal’ı tarafından kendisine ant içme ritüeli 
yapılan bu en kutsal araç, bir saçmalama düzeyin-
de inebilir. Ne zaman? Bizzat yerindelik bulduğu 
zaman. Yani anlamlardan ayrı kalır, aktarılacak 
amaçtan ayrılır. 
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Hangi anlam? Şimdiye kadar hakkında tam bir 
ön bilgiye sahip olmadığımız bir anlam! Benim 
anlatım üslubum, konuşma kokum, etkilenme ala-
nı ve düşüncemle tanışıklığı konusunda her zaman 
normal anlamda kullanılan bir kelime ile ilgili ola-
rak belirlediğim ve gönderim konumu okuması ge-
rekir. Mesnevî hikâyesinde duyduğum gibi bir ney 
veya su sesinden bahsedersem, bir ağacın büyü-
mesinden veya bir denizin, çölün suskunluğundan 
söz edersem bu, ne ney, ne deniz, ne çöl, ne sus-
kunluk, ne de bir ağacın büyümesi anlamındadır; 
özellikle tohum ve çiçeğin aniden benim düşünce-
me saçtığı bir anlamın gelişimidir. O ağacın ismi 
olmadığı, ilgili bir tasavvuru bulunmadığı ve ben 
de ona anlatmak istediğim için ağacın büyümesi-
ni bunun gelişimini taşımak yoluyla kendi içimde 
hissediyorum. Yani bu kelime aracıyla diğer örtük 
anlamdan bahsediyorum. Bazen biz bir manzarayı 
tasavvur etmek, bir gün doğumunu seyretmek ve 
bir ritmi dinlemek suretiyle güneşin doğuşuna, o 
sesin güzelliğine ve o rengin keyfiyetine katılımda 
bulunamayız; daha doğrusu düşüncemiz ve im-
gelememiz derinleşir ve yükselir, sanki dünyaya 
gelmeden önceki yaşamın anısını içimizde canlan-
dırıyormuş gibi belirsiz ve çok uzak manzaralara 
ve ufuklara doğru gider. Bu duygu içimizde açık 
ve belirgin değildir. Bu duyguyu sahilde aktarmak 
isterse ne yapar? Böyle bir duygu hangi araçla ile 
aktarılır? Bu duygunun ne tür bir kelimesi, nasıl 
bir anlatım ve kavramı vardır? Güneşin doğuşun-
dan insanın hayatta edindiği bir arzuya geçişin, 
gün batımından insanın yeryüzündeki yalnızlığına 
ve yabancılığına geçişin, bu duygunun nasıl bir 
kelimesi ve değişimi vardır? Hiçbir tane! Ama na-
sıl anlatayım?

Yazar, halkın bildiği gündelik yaygın kelime-
ler içinden seçer. Nasıl?  “Bir gece sahilde şez-
long üzerinde yatar; hava karanlık ve nemlidir. 
Susuzdur, gözü uyku tutmaz. Susuzluğun şiddeti 
uykusunu kaçırır. Ses gelir, denizin sesi kesilir, dal-
galar yoktur. Ama gecenin derinliğinden, uzaklar-
dan, ‘Bilmiyorum orası nerededir?’ den kulağına 
bir teknenin deniz suyunu yarışının geçiş sesi, bir 
suyun şırıltısı gibi gelir.” Susuz birinin öylesine 
karanlık bir gecede suya erişememesi ve ümitsiz-
lik, karanlık ve susuzluk içinde iken kulağına su 
şırıltısı sesinin gelmesi, görünürde güneşin doğu-
şundan veya batışından, sabahtan ve akşamdan, 

toplum ve insanın kendisinden oluşan dört zorla-
maya genel olarak başkaldıran ve bilgili bir asi-
ye dönüşen bu “ben”, iradeli ve geçmişine karşı 
mutlak bilinçli bir insan olduğunda zirveye çıkan 
bir fıskiyenin ters dönmesi gibi bir aşamaya ulaşır, 
tepetakla olur. 9

Ne tarafa doğru?
Özgürleştikten, kurtuluş için çalıştıktan son-

ra işte o zaman, Erich Fromm’un deyişiyle 
“Özgürlükten Kaçış”. 

Kurtuluş şeklindeki ‘Özgürlükten Kaçış’, do-
ğayla ilişkisiz ve bağlantısız, yabancılaşmış olarak 
kalmaktır. İnsan yalnızlığı işte bu şekilde hisseder 
ve teslimiyeti bu şekilde seçer. Teslimiyet, an-
cak kişi onu seçerse nefret uyandıran bir şeydir. 
Kim? Köle, dalkavuk ve kompleksli kimse değil, 
isyankâr. Bütün bu bilinçsizlik olanaklarına, onu 
bitki veya hayvan gibi bir doğa varlığı haline ge-
tirmek için bilinçsizce baskı yapan olanaklara 
başkaldıran bir kahraman! İsyankâr, bu isyandan 
sonra bağlanmak/birleşmek için geri döner. Bu, 
başkasının onun için seçtiği bir bağlanma değil, 
bizzat seçtiği bir bağlanmadır.

Peki, neye bağlanma?
Burada Budizm, Doğu dinleri ve felsefeler, 

kurtuluş için ve aynı şekilde kavuşma/birleşme 
için çeşitli yollar önermiştir. Bizim tanıdığımız ve 
ahlâkî ilklerimizde çokça anılan meşhur yollardan 
biri, benlik ile mücadeledir. Benlik ile mücadele-
den anladığımız anlam, bir bireyin bir köşede otur-
ması, dış dünya ile bütün ilgisini keserek, sadece 
içrekliğine yönelmesi, orada kendisinde hissettiği 
her arzuyu, eğilimi, çekimi ve aşkı bastırması, bir 
düşünce, inanç ve totemle daima ilişki halinde ol-
ması demektir. Bu, bireyi, onu zorla bağlayan zin-
cirlerden kurtulmaya sürükler ve kavuşturabilir.

Bu, Lacan’a göre ‘Sapkın bir bireysel özgür-
lük’tür. İnsanın özgürlüğü, bireyin bilinçli ve bi-
linçsiz olarak kendisine yönelen bütün baskılardan 
kurtulması demektir. 10 

Ortaya çıkan çelişkilerden birini rastgele irde-
lersek: bir yanda oyun alanındaki bozulma, günde-
lik olanın programlanmasındaki, örgütleyici akıl-
cılıktaki sıkıcı zihniyet; öte yanda doğa güçlerinin 
ve toplumsal etkinliklerin bağrında rastlantının, 

9  Tahir M. Ceylan, Ortak Benlik
10  Jacques Lacan, Psikanalizin Dört Temel Kavramı

yaşamdaki bir renk, ses, şekil veya olaydan, gizem 
ve sonsuzlukla uzaklara düşünce ve duygusunda-
ki geçmiş, anlam ve metafizik yayılan çekici ve 
düşünce dolu bir düşünürün haline benzeyen bir 
hâldir. Başka bir susuzluk, başka bir ses, başka bir 
su, başka bir ısılımdır. Bu, sembolik anlatımdır. 
Doğrudan anlatım yerine sembolik, şifreli ve do-
laylı anlatımı seçer.

Niçin?
Çünkü herkesin anlama düzeyinin aynı olma-

dığını, olamayacağını biliyorum. Bildiğim için 
sözümü özgürce, doğrudan ve herkesin anlamaya 
açık olmasını umuyorum. Bu şekilde insanların 
düşünce düzeyi farklılaşıyor; değişik dönemlerde-
ki bütün bu farklı ve gelişmiş insanlar sözümün 
kendisiyle iletimde bulunanlar oluyorlar. Bir Türk 
bir türlü düşünür, Yunanlı da bir türlü düşünür, 
Hintli de başka türlü düşünür. Bir anlamı her üçü 
de doğru anlar ama bir türlü anladığını görürüz. 
Bu nedenle “benim” kendisiyle iletimde bulunan-
larla ilgili değişik sosyokültürel görüşleridir. Eğer 
burada ben doğruda ‘tek boyutlu’, bir düzeyli söz 
anlatırsam “benim” sözüm o ortamdan çıktığında 
değersizdir. Niçin? Çünkü sözün değerinin o za-
man yazıya gelmediği, aksine düşünceye girdiği 
anlaşılır. Söz eğer düşünceye girmezse tıpkı hiçbir 
zaman devinime dönüşmeyen enerji gibi değersiz-
dir. Eğer sözümü uygarlık, ekin ve bilimin tarih-
sel bir zaman ve aşamalı düzleminde anlatırsam 
bilimsel görüşün, düşünsel gelişimin, düşünce ve 
duygu düzeyinin yüksek tarihsel aşamalarda de-
ğiştiği bir sonraki aşamada sözüm kendisiyle ile-
timde bulunanlarla karşılıksız, aforizmatik söylem 
olarak kalacaktır.

Günümüz insanının tragedyası, yalnızlığını ve 
“ben”ini meydana getiren ve “biz”i zayıflatan bi-
reyselliğini geliştirmiş olmasıdır. Öte yandan bu, 
insanın gelişiminde bir sıçrama aşaması olmasıdır. 
Öyle bir dönüşüm aşamasıdır ki eğer kalırsa başı-
na gelen bu tragedyadan ve insanî benin ve insanî 
bireyin bu aşamada sadece korunmasından başka 
bir sonucu olmaz. Nasıl bir sonucu vardır?

Doğada, tarihselliğin zorlayıcılığına, zamanın 
mevcut durumuna, toplumun işlevsel dinamikle-
rine, halkın geleneğine ve sosyal ilişkilere isyan 
eden; her şeyden haberdar olan ve kendisini tanı-
yan; kendi huyunun zorlayıcılığına, doğa, tarih, 

riskin, oyunun, stratejinin bilim tarafından keşfi.
Şu halde, bu temel düzeyin –gündelik yaşamın- 

incelenmesi, farklı önem derecelerine sahip olan 
fakat küresel ölçekte işleyen yeni çelişkileri ortaya 
çıkarıyor. Bunların en önemlilerinden biri, teknik-
lik ideolojisi ve teknokrasinin mitosları ile gün-
delik olanın gerçekliği arasındaki çelişkidir. Bu 
çelişkilerin en ciddisi, bir toplumsal düzen ve bir 
planı, yani gündelik yaşamı oluşturdukları kabul 
edilen zorlamalar kümesi ile; çok daha temel bir 
yolun ve bir projenin açımlayıcısı olan, zulümlere 
ve baskılara karşın bir dış görünüş olarak korunan 
Özgürlük İdeolojisi arasındaki çelişkidir. 11

Toplum, kendi eleştirisini içinde taşır. Onu 
anlamak için kaçınılmaz olan eleştirel mesafeyi, 
gerekli eleştirel kavramları, onları eleştiri ola-
rak biçimlendirmeksizin ya da dile getirmeksizin 
gösterir. Bunları algılamak için, toplumsal pra-
tiğin boşluklarını saptamak; bu çatlaklarda veya 
uçurumlarda yüzen sözel belirsizlikleri maddesel 
“gerçeklik” diye alıp boşlukları doldurmaktan ka-
çınmak yeterlidir.

Toplumun amacı, hedefi, resmi vizyon ve mis-
yonu, doyumsal mutluluktur. Bilinen, tasarlanan 
gereksinimlerimiz doyuma kavuşturulmaktadır ya 
da kavuşturulacaktır. Karşılanabilir gereksinimler 
söz konusu olduğunda, bu doyum olabildiğince tez 
bir doygunluğa dayanır. Gereksinim bir boşluğa, 
fakat iyi tanımlanmış bir boşluğa, sınırları belir-
lenmiş bir çukura benzer. Bu boşluk tüketim ve tü-
ketici tarafından kapatılır, doldurulur. Doygunluk 
budur. Doyum elde edilir edilmez, tüketici doy-
gunluğa yol açan aynı düzeneklerce kışkırtılır. 
Yeniden verimli hale gelmesi için gereksinim, 
öncekinden biraz farklı bir biçimde yeniden uya-
rılır. Gereksinimler, aynı manipülasyonlarla kış-
kırtılan doyum ve doyumsuzluk arasında salınır-
lar. Böylece örgütlenmiş tüketim sadece nesneleri 
değil, bu nesneler tarafından doğurulan doyumu 
da böler. Motivasyonlar üzerinde oynanan oyun, 
onlar üzerinde etkide bulunabildiği ölçüde, onları 
yalanlar veya çürütür. Üstelik bu oyunun kuralını 
hiçbir zaman itiraf etmez. 12

Gerçek ve hakikatte bir hoşnutsuzluk hüküm 
sürüyor. İlkesel olarak genelleşen doyuma “de-
ğerler”in, fikirlerin, felsefenin, sanatın, kültürün 

11  J. G. Ballard, Yakın Geleceğin Mitosları
12  J. G. Ballard, Yakın Geleceğin Mitosları
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genelleşmiş bir kriz eşlik ediyor. Anlam kaybolu-
yor, fakat başka bir biçimde yeniden ortaya çıkı-
yor: Devir boşluk, retoriğin haricinde hiçbir şeyin 
dolduramadığı bir anlam boşluğu beliriyor, fakat 
bu durumun bir ya da birden fazla anlamı var yine 
de. Bu anlamlardan biri, “doygunluğun”, “gerek-
sinimlerin” bir hedef sunamayacağı, bir ereklili-
ğe sahip olamadığı, anlamdan yoksun olduğudur. 
Doyumu, zevki, mutluluğu birbirinden açıkça 
ayırmak gerekiyor. Aristokrasi, zevke ulaşmış ve 
onu tarif edebilmişti... Burjuvazi en iyi olasılıkla 
doyuma ulaşıyor. 

Peki, mutluluğu kim anlatacak, kim tarif 
edecek?

Gündelik yaşamdaki bu rahatsızlık duygusu, 
pek çok modern edebiyat yapıtının temasını oluş-
turuyor. Onlarca yıldan beri, önem taşıyan bütün 
yapıtlar bunu açıkça ve dolaylı olarak dile getiri-
yorlar. Tiyatronun, sinemanın, felsefenin neredey-
se sürekli “bunalımı” içinde, diğerlerinin başarısı 
ne olursa olsun, sadece bu yapıtlar kalımlı bir ilgi 
topluyorlar. Bazıları sadist veya mazoşist bir titiz-
likle gündelikliği betimliyorlar veya karalıyorlar. 
Diğerleri, bu bariz doyumu kışkırtan ve resmen 
onaylayan düzenekleri sökerek, doyumun içinde 
kaybolan trajiği yeniden oluşturmaya yöneliyor-
lar. Resmî “kültür”ün dışında bulunan bu kültür 
kalıntısının içinde, bu toplumun özünde bulunan 
rahatsızlık toplumsal ve kültürel bir olgu haline 
geliyor.

Toplumu bir sınıfa bağımlı kılan yapıcı (yapı-
landırılan- yapılandıran) toplumsal ilişkiler, yani 
üretim ve mülkiyet ilişkilerinde, yalnızca sınıf 
stratejisi (yani gündelik yaşamın sağlamlaştırılma-
sı) açısından bir değişiklik yaşandı. Sınıf strateji-
sinin hedeflediği olgu gelişme değil, bu biçimiyle 
büyümenin “dengesi” ve “uyumu”dur. Kentsel 
yaşam da dahil olmak üzere toplumsal ilişkile-
rin gelişmesi, karmaşıklaşması ve zenginleşme-
si “kültürel” olan bırakılır ve sıfatla kurumlaşır. 
Bu andan itibaren, maddi doğa üzerindeki teknik 
egemenliğe, insanın kendi doğasıyla (beden, arzu, 
zaman, mekân) uyum sağlaması gerekmez. Bu 
durumda, büyüme ve gelişme arasındaki çelişki-
ye, (teknik) egemenlik ve uyum sağlama arasında-
ki daha önemli ve daha temel bir çelişki eklenir. 
Önceden bildiğimiz bu önermeler, tam anlamla-
rına, ancak bu terimlerini açıkça belirtirsek ka-

bu topluma gereken makinaları sağlar. Düzeysiz 
entrikalar, bilimin son buluşları olarak görülür; 
kendisinin “uzman” olduğunu ileri sürerek çıkıp 
gelen her aptal sınırsız bir prestijden faydalanır. 
Oysa akıldışılık her geçen gün daha da kötüye 
gitmektedir. İnsanların, gündelik yaşamlarına bir 
anlam vermek, yollarını bulmak ve yaşamlarını 
yönlendirmek için reklamdan başka hiçbir şey-
leri yokmuş gibidir. Kuşkusuz bu yönelişleriyle, 
dolambaçlı bir yoldan arzularını uyumlu kılmaya 
çalışırlar. 

Gündelik yaşamda ve onun haber kaynakları 
içinde psikolojimizin ve “Kimsiniz? Kendinizi ta-
nımayı öğrenin” tarzındaki testlerin hızla çoğal-
dığı görülmektedir. Psikoloji ve psikanaliz, klinik 
ve terapötik bilgi olmaktan çıkıp ideolojiye dö-
nüşmektedir. Doyum, ısrarla aranan S. Freud’un 
“Haz ilkesi” durumu, doyumsuzluk ve rahatsız-
lık, birbirlerine ters düşerek, karşı karşıya gelerek, 
birbirlerini kapsayarak birbirlerine karışıyorlar. 
Gösterinin tüketimi, bir tüketim gösterisine dönü-
şüyor. Geçmişin (sanat yapıtları, üsluplar, kentler) 
doymak bilmeden tüketilmesiyle hızlı bir doygun-
luk ve sıkıntı birbirini izliyor. Bu andan itibaren 
kopmayı yürekten istememek, gündelik yaşamdan 
kaçmayı istememek nasıl olanaklıdır? Tabi ki bu 
istek, bu dilek, bu kopma ve bu kaçış, turizmin 
örgütlenmesi, kurumsallaşma, programlama, kod-
lanmış seraplar, geniş çaplı denetimli göçlerin ha-
rekete geçirilmesi sayesinde kolaylıkla içerilebilir. 
Nesnenin ve arayışın kendi kendilerini yıkmasının 
nedeni budur. Göz alıcı kentler, turistik bölgeler, 
müzeler, onların sadece varlıklarını ve birikim-
lerini tüketen tüketicilerin hücumu karşısında 
kaybolurlar. 15

Basit bir çözümleme bile, birbirinden oldukça 
farklı “yapısal olarak” karşıt iki tür boş zaman 
kullanımı olduğunu gösterir:

a) Derin bir doyumsuzluk duygusu bırakan; 
ilgili kişileri, dehşete düşmüş karısının ve çocuk-
larının önünde “Artık her şey mümkün!” diye ba-
ğıran Soren Kierkegaard vari kişilik durumuna dü-
şüren, gündelik bütünleşmiş boş zaman…

b) Gidiş beklentisi, bir kopuş gerekliliği, ar-
kadaş çevresi, tatil, uyuşturucu, şenlik, delilik ara-
cılığıyla kaçma isteği. 16

15  Sigmund Freud, Haz ilkesinin Ötesine Ben ve İd 
16  Soren Kierkegaard, Baştan Çıkarıcının Günlüğü 

vuşurlar. Büyüme, sanayileşme süreciyle; gelişme 
ise kentleşmeyle ilgilidir. Kentleşme, onu sanayi-
leşmeye bağımlı kılan uzun bir dönemin ardından 
esas hale gelir; böylece baştaki konum tersine dö-
ner, ancak sınıf stratejisi bu bağımlılığı korumayı 
sürdürerek, diğer sürekli bunalımlara eklenen bir 
kent bunalımı yaratır. 13

Toplum kendi sınırlarını; kapitalizmin, var ol-
duğu biçimiyle kapitalist üretimin sınırlarından 
farklı olan sınırlarını kendinde taşır. Ekonomizmi 
hiçbir sıfatla, hiçbir düzeyde kabul edemeyiz ve 
onaylayamayız. Ekonomizm yanlıştır, çünkü bu 
toplumu oluşturan şeyi küçümser. Yine de bu onu, 
eşit derecede dar görüşlü bir felsefecilikle veya 
bir sosyolojicilikle tamamlamak için bir neden 
değildir. 14

“Modern zihniyet” içinde esas olduğu söylenen 
sürekli değişme iddiasıyla ters düşen değişimleriy-
le birlikte bu toplum nereye doğru gittiğini bilme-
mektedir. Toplum yerinde sayar; labirentten çıkma 
umuduyla tünelin içinde, karanlığın içinde, gözü 
kapalı, körlemesine ileriye doğru kaçar. Dahası, 
bu sadece bir yerinde sayma değil, olduğu yerde 
dururken kendi kendini yok etmedir.

Eserlerin, üslupların, sanatın, geçmiş ekinin, 
kitlesel tüketim tarafından yenilip yutulması ve yı-
kılması üzerinde durmayıp, bu tüketimin özünde 
bulunan düzeneği daha yakından incelemeliyiz. 

‘Kullanımdan düşme’, bir tekniğe dönüşmeden 
önce, çeşitli incelemelere konu olmuştu. Konunun 
uzmanları, nesnelerin kullanım sürelerini iyi bi-
lirler: bir banyo, üç yıl; bir oturma odası, beş yıl; 
bir yatak odası takımı, sekiz yıl; bir dükkân, bir 
otomobil, üç yıl. Bu istatistiksel ortalamalar, üre-
tim maliyetleri ve kârlarla karşılıklı bağıntı içinde, 
nesnelerin demografisi içinde yer alırlar. Üretimi 
örgütleyen bürolar, kullanım süresini kısaltmak, 
ürünlerin ve sermayenin dolaşımını hızlandırmak 
için bu istatistiksel ortalamaları dikkate alırlar. 
Otomobil konusunda yaşanan skandal ise küresel 
boyutlardadır.

Ereklilik “değerleri”ni en öne koyar. Akılcı 
olduğunu ileri sürer ve kendini böyle tanımlar. 
Bütün gücüyle hiç durmaksızın örgütlenir, bir şey-
leri yapılandırır, planlar, programlar. Bilimsellik 

13  Lewis Mumford, Tarih Boyunca Kent – Kökenleri, 
Geçirdiği Dönüşümler ve Geleceği
14  Dieter Duhm, Kapitalizmde Korku 

Deneysel ve kavramsal çabalamaları sırasında, 
çağdaş felsefe ve sosyoloji, bir keşifte bulundular: 
bireysel imgelemden ve aynı zamanda kaybolmuş 
üsluplardan miras kalan büyük simgeciliklerden 
ayrı bir olgu olarak toplumsal imgesel.  17

Bu toplumsal imgeselin en iyi görüntüsünü, şu 
ya da bu bilim kurgu filminde veya yapıtında de-
ğil, kadınlara seslenen medyada buluruz. İmgesel 
ve pratik, prensipte kadın okuyucuya seslenen ya-
yınların içine girerek, kadın ve erkek izleyicilerin 
kafasını iyice karıştırır.

Gündelik yaşamın bu çatışmaları ve sorunları, 
kişiyi, gerçek çözümler olanaksız olduklarında ya 
da öyle gözüktüklerinde, onların üstüne eklenen 
kurgusal çözümlere yöneltirler. Sorunlar ve çö-
züm arayışı, böylece imgesele adım atmış olurlar. 
“Yansıtma”, pratik ile imgesel arasına yerleşir ya 
da daha ziyade nüfuz eder; insanlar arzularını, şu 
ya da bu nesneler grubuna veya şu ya da bu et-
kinliklere, eve, daireye, mobilyaya, mutfağa, ta-
tile çıkmaya, “doğa”ya, yansıtırlar. Bu yansıtma, 
nesneye, gerçek ve imgesel olmak üzere çifte bir 
varoluş kazandırır.

Sanatın, geçmişte zamanın, mekânın, arzunun 
uyarlanması olduğu ileri sürülebilir. Yapıt zamana 
ve mekâna duyularla algılanabilen bir biçim ve-
riyordu ve bunu bazen, örneğin kentteki mimari 
ve anıtlarda olduğu gibi toplumsal bir ölçekte ya-
pıyordu. Sanat üzerine söylem, yorum ve retorik 
olarak estetik, daha ziyade imgesel olan düzeyinde 
yer alır. Sanat ve estetik üzerine ikinci dereceden 
söylem, yanıltıcı uyumlaştırma, gündelik yaşamın 
kurgusal başkalaşımı, sözel tüketim olarak estetiz-
me gelince, onu daha ziyade imgesel ile ideoloji 
arsında bir yere yerleştirmeyi yeğleyeceğiz. Bu 
tercih, söylemin “niteliği”ne bağlıdır.

Kadınların durumlarının belirsizliğini zaten bi-
liyoruz. Gündelik yaşam içine sürülmüş olan ka-
dınlar, gündelik yaşamdan bir kale kurarlar; yine 
de bilincin gereklerinden yan çizerek, gündelik ya-
şamın dışına çıkmak için çaba harcarlar. Buradan 
da pek amacı olmayan taleplerden başka bir şey 
ortaya koymayan sürekli ancak beceriksiz bir pro-

17  Bu kavramın kâşifleri arasında şu isimleri sayabiliriz: 
G. Bachelard, J.P.Sartre, E.Morin, R.Barthes, burada 
sayamayacağım kadar uzun bir liste oluşturanları da 
unutmayalım: tiyatro ve bilimkurgu yazarları, sinemacılar, 
vb. (Hulusi Akkanat)
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testo doğar.
Aydınlar ise, retorik, dil ve üstdil tarafından 

tam anlamıyla sürüklenen imgesel içinde; onlara 
durumlarının vasatlığını, iktidar sahibi olmama-
yı, düşük kazancı, bazı basamakları tırmanmak 
ve toplumsal kademelerin daha üst noktalarına 
çıkmak için zorlamalardan ve mitoslardan geçme 
zorunluluğunu unutma olanağı sağlayan bir yerle-
şime sahiptirler...

Çeşitli gruplar, bir yandan durumdan yarar sağ-
lamak için, sırayla itiraz ve protestolarını ortaya 
koydukça; protestolar, itirazlar ve talepler ayakta 
kalır. En belirgin olanı, azınlıkta olan fakat sürekli 
yenilenen “gençler” grubunun, bu topluma karşı 
yönelttiği reddediştir. Toptan, bütünsel, umutsuz, 
evrimsiz, mutlak, sürekli yeniden başlanan bir 
reddediştir bu. Reddeden gruplar, bilindiği gibi, 
şiddet yanlısı ve şiddet karşıtı olarak ikiye ayrı-
lır. Reddediş, gündelik yaşamdan çıkmak ve yapıt 
üretmenin, uyarlamanın egemen olduğu bir baş-
ka yaşamı kurmak için harekete geçmeyi gerekli 
kılar. Bu “başka yaşam”, farklı araçlarla sınanır: 
serseriler, uyuşturucular, kendine ait bir jargon ve 
suç iş birliği...

Bu toplum, üyelerini, grupları ve bireyleri, 
atomları ve molekülleri, artık bir “özne” olarak 
görülmeyen kendisiyle bütünleştirmek ister. Onun 
sorunu ve çelişkisi budur.

Eğer kişinin öznel bakışı bir göz yanılgısıysa, 
başkalarının nesnel perspektifi, yani bakış açısı da 
bir göz yanılgısı olabilir. Felsefe tarihi de bu tür 
düşüncelerin tarihiyse, felsefe tarihi de bir göz, 
göz yanılışından ibaret demektir. Öznel bakış açısı 
ile nesnel bakış açısı arasındaki düşüncenin eleşti-
risi olarak kabul edilir. Düşünceden çoğu zaman, 
insanın kendi imgesini aynada görmesi metaforu-
na başvurularak bahsedilir. Felsefe bir ayna ola-
rak içebakıştan çıkar yola ve yolun sonuna vardı-
ğı yer de orasıdır. Başkasının perspektifini ortaya 
koymaya yönelik hiçbir çaba bu temel olguyu 
değiştirmeye yetmez. Felsefe en önce Sokrates’in 
“diyalog(os)”uyla başlamıştı. Ama diyalogun 
kendisi, deyim yerindeyse, aynanın tuzağına düş-
müştür. Şeyleri kendisinin ya da başkalarının bakış 
açısından görme meselesi değil, farklılık yoluyla 
açığa çıkan gerçeklikle yüzleşebilme meselesiydi 
bu. İnsanlığı, onun niyet ve maksatlarını hiç hesa-
ba katmadan düzenleyen, onları birbirinden ayırıp 

bada satar, evinin eksikliklerini tamamlamaya ve 
geçimini daha rahat ettirmeye başlar. Ailesine de 
bu durumdan kimseye bahsetmemelerini söyler. 
Gel zaman git zaman yılan ayda bir çiftçiye kıy-
metli taş getirmeye devam eder. Çiftçide yılanın 
yiyeceklerine katkıda bulunur. Karşılıklı armağan 
alıp-verme düzeni kurulmuştur. Fakat çiftçinin 
çocukları büyümüştür, bilhassa tek erkek çocuğu 
aşırı yaramazdır.

Babası ile beraber tarlaya gelir, baba çocuğa 
dereye gitmemesini, kendini korumasını söyleye-
rek uyarır... Fakat çocuk, karakterine uygun ola-
rak meraklıdır, babasının uyarısını da aşırı merak 
eder, babasına hissettirmeden dereye gider, bakar 
ki derede küçük yılan yavruları kıvıl kıvıl oynamak-
ta, çocuk korkmakla beraber, bu kıvıl kıvıl oynayan 
yılan yavrularına taş atar, değnekle vurmaya çalı-
şır, tam bu sırada yavru yılanın babaları gelir, yav-
ruları kendi yuvalarına ulaştırır ama kendisi ço-
cuğun sopasından koruyamaz, ve kuyruğu darbeyi 
alır, büyükçe bir kısmı kopar. Yılan da bu acıyla 
çocuğa hamle yapar, bacağından ısırır, zehrini bo-
şaltır, o sırada çocuğunu merak eden çiftçi dereye 
geldiğinde çocuğunun yılan tarafından ısırıldığını 
görünce daha kuvvetli olarak hücum eder, ama yı-
lan bir fırsatını bulup gözden kaybolur… Aradan 
aylar geçer, çiftçinin oğlu ölür. Çiftçi tek oğlunun 
ölmesine mi yansın, yılanla olan alış-verişinin bo-
zulacağı endişesine mi? Çiftçi öfkesinin, intikam 
arzusunun azaldığı, bu durumu kabullendiği aşa-
mada dereye her gün gidip bakar, yılan gelmiş mi 
gelmemiş mi? Ama yılan yoktur. Artık bu trajedi-
nin senesi geçmiştir. Çiftçi de alıştığı zenginlik, 
kendine yeterlilik azaldığı, kızlarının da evlenme 
çağına gelmeleri sebebiyle masrafların çoğalması 
gibi sebeplerle dereye gider-gelir, fakat hiçbir şey 
eskisi gibi değildir... Yılan da gelmemektedir. Ama 
ısrarlı takibinden vazgeçmez, aslında yılan da 
çiftçiyi hep uzaktan, hissettirmeden izlemektedir. 
Onun da kendisi gibi üzgün olduğunu fark etmiş-
tir. Bu duruma son vermek için, gene ağzında kıy-
metli taşla dere kenarına gelir, çiftçiye göstererek 
kendini, dile gelir: “Çiftçi kardeş, sende ki evlat 
acısı, bendeki bu kuyruk acısı olduğu müddetçe biz 
senle dostluk yapamayız,” der. Karşılıklı armağan 
alıp-verme son bulur. 19   

Peki, karşılıklılığın böyle uzamsal bir biçimde 

19  F. Attar, İlâhînâme I.Cilt

yeniden birleştiren bir güç, dinsel-türeyimsel bir 
oluşumdur. 

“Karşılıklı armağan alıp verme yoluyla, top-
luluk başka bir toplulukla ilişkisinde “doğa du-
rumu”nu arkasında bırakıp bunun yerine barış 
durumu yaratır. Keza devlet de doğa durumunun 
aşılmasını temsil eder, fakat karşılıklı armağan 
alıp-verme yoluyla sağlanan barışın doğası temel-
den farklıdır. Karşılıklı armağan alıp-verme ara-
cılığıyla tesis edilen daha üst seviyede bir topluluk 
doğası itibarıyla devletle örgütlenen tarım toplu-
luğundan farklıdır”. 18 Devlet tarafından örgütle-
nen ve tâbi kılınan tarım topluluğundan farklı ola-
rak, karşılıklı armağan alıp-vermeyle biçimlenen 
daha üst seviyede topluluk, alt düzey toplulukların 
bağımsızlığı ortadan kalkmaz. Bu bakımdan, ka-
bilenin içinde karşıtlık devam eder. Bunun bir so-
nucu olarak karşılıklı armağan alıp-verme, başka 
topluluklarla dostane ilişkiler kurmayı sağlamakla 
birlikte, sık sık saldırgan bir rekabet halini de alır. 
Burada amaç hiç kuşkusuz başkalarına hükmet-
mek değil, topluluğun bağımsızlığını savunmak; 
başka bir ifadeyle topluluğu diğer toplulukların 
oluşturduğu tehditten kurtarmaktır.

Bir diğer amaç da topluluk içinde “kimlik duy-
gusu”nu güçlendirmektir. Bu bakımdan ‘kan da-
vası’ da bir karşılıklılık örneğidir. Örneğin bir top-
luluğun üyesi başka bir topluluğun üyesi tarafın-
dan öldürüldüğünde intikam (karşılık verme) peşi-
ne düşülür. Karşılık verme “yükümlülüğü” burada 
armağan ve karşı-armağan “yükümlülüğüne” çok 
benzer. Topluluğun bir mensubu öldürülünce top-
luluk için bir kayıp söz konusu olur ve buna da an-
cak failin topluluğu aynı şekilde kayba uğratılarak 
karşılık verilebilir. Fakat kan davası başladı mı ve 
intikam alındı mı buna da bir karşılık vermek gere-
kecek ve bu böyle devam edip gidecektir...

Bir sufi kıssasında olduğu gibi, tarımla uğra-
şan bir çiftçi, bir sebeple deredeki yılanın taşın 
altından çıkamadığını görünce ona yardım eder, 
yılan taşın altından kurtulur. Ertesi gün çiftçi de-
reden su almaya gidince, o yılanın ağzında par-
layan bir taş ile görür ve yılan ağzındaki kıymetli 
taşı derenin kıyısına bırakır ve gider. Çiftçi bunun 
kendisine yılan tarafından armağan edildiğini an-
lar, bu kıymetli taşı kimseye hissettirmeden kasa-

18  Kojin Karatani, Dünya Tarihinin Yapısı, Üretim 
Tarzlarından Mübadele Tarzlarına

değil de zamansal bir gelişim ekseni doğrultusun-
da konumlandırsak? Bu durumda önce kaynakları 
ortak havuzda toplayan gruplar ortaya çıkar, ardın-
dan bu gruplar karşılıklı karşılıklılık bağları kurup 
genişleyerek aşama aşama bir toplum tesis eder. 

Neden böyle bir değişim yaşansın?
Grup toplumu kaynakların bir havuzda toplan-

masına, yeniden bölüşüm yoluyla ulaşılan eşitlik 
ilkesine dayanır. Bu durum avcı-toplayıcı halkların 
göçebe niteliğinden ayrı düşünülemez. Zira sürek-
li hareket halinde olduklarından, ganimetlerini de-
polama olanağına sahip değildirler. Ganimete özel 
mülk muamelesi yapmanın hiçbir anlamı olmadı-
ğından, bunlar üyeler arasında eşit olarak dağıtı-
lır; hatta bazen yabancı konuklar bile ganimetten 
nasiplenir. Karşılık verme yükümlülüğü içerme-
yen en saf haliyle armağandır bu. Asla erzak de-
polamamak demek, yarını asla düşünmemek, hat-
ta dünü hiç hatırlamamak demektir. Göçebe grup 
toplumunda bizzat göçebeliğin (özgürlük) kendisi 
eşitliği sağlar.

Öyleyse bu halklar neden yerleşik yaşama geç-
meyi seçti?

Sorunu ele alırken öncelikle yaygın bir önyar-
gıdan kurtulmamız gerekli: İnsanın esasen yerleşik 
bir yaşam yaşamaya meylettiği, koşullar elverirse 
doğal olarak belli bir yere yerleşeceği düşüncesi 
temelsizdir. Hâlbuki bugün bile, devletin dayatma-
sıyla dahi, göçebe halkları sabit bir meskeni zorla-
mak kolay bir iş değildir. Bu durum avcı-toplayıcı 
halklar için daha da geçerliydi. Göçebe bir yaşam 
tarzına sahip olmaları, avlarını takip etmeleri ge-
rektiği için zorunlu olarak ortaya çıkmış bir şey 
değildi. Öyle olsaydı, mesela kendilerine yeteri 
kadar besin sağladığı takdirde belli bir yere yerle-
şirlerdi. Ama böyle olmadığını görüyoruz. 

Yerleşik yaşam grup içinde ve dışında ki-
şisel çatışma ve uyumsuzluklara neden olur. 
Göçebelikte, işler kötüye giderse kendi yolunu-
za bakarsınız. Mesela nüfus çok artmışsa, üyeler 
gruptan ayrılabilir. 

Kitâb-ı Mukaddes’te şöyle betimlenir: 
“Ve İshak o diyarda ekin yaptı, ve o senede yüz 

katını aldı; ve Rab onu mübarek kıldı. Ve adam 
büyük oldu, ve çok büyük oluncaya kadar, git gide 
büyümekte idi; onun koyun sürüleri ve sığır sürü-
leri ve sayısı çok ev halkı oldu, ve Filistîler onu 

Anadolu Aydınlanma Vakfı Düşünüyorum Dergisi Anadolu Aydınlanma Vakfı Düşünüyorum Dergisi

254 İnsan Hakları Özel Sayısı, 2019 İnsan Hakları Özel Sayısı, 2019 255



kıskandılar. Ve babası İbrahim’in günlerinde ba-
basının kölelerinin kazmış oldukları bütün kuyu-
ları Filistîler kapamışlar ve toprakla doldurmuş-
lardı. Ve Abimelek İshak’a dedi: “Yanımızdan git, 
çünkü bizden çok kuvvetli oldun.” Ve İshak oradan 
gitti, ve Gerar vadisine kondu, ve orada oturdu.” 20 

Bunlar grup toplumlarının esnek olduğunu 
gösteriyor. Fakat bir grup yerleşik yaşama geç-
tiğinde, nüfusla birlikte sıklığı artan çatışma ve 
uyuşmazlıklarla başa çıkmanın yollarını bulmak 
zorundadır. Ya birçok klan ve kabileyi parçalar ha-
linde birleştirerek daha üst seviyede bir topluluk 
tesis etmek ya da doğrudan doğruya üyelere katı 
kısıtlamalar dayatmak gerekli hale gelir. Ortaya çı-
kan kişisel çatışmalar yaşayanlarla sınırlı değildir. 
Yerleşik yaşam ölülerden kurtulmayı zorlaştırır. 
Animizmde genelde ölülerin yaşayanlara gücen-
diğine inanılır. Göçebe yaşam tarzında tek yap-
manız gereken ölüyü gömüp yaşamınıza devam 
etmektir. Buna karşılık yerleşik yaşamda, daima 
yakınlarınızda bir yerde olan ölülerle birlikte ya-
şamak zorundasınızdır. Bu durum, ölülere bakışı-
nızla birlikte, ölüm hakkındaki temel fikirlerinizi 
de değiştirir. Yerleşik yaşama geçen bir topluluk, 
ata-tanrıları olarak ölülere tapan soya dayalı bir 
yapı şeklinde yeniden örgütlenir. Bu tür bir toplu-
luk karşılıklı mübadele temeli üzerine inşa edilir.

Yerleşik yaşam, göçebeyken sürekli hareket 
sayesinde kaçınılabilen çeşitli güçlüklerle doğ-
rudan yüzleşmeyi gerektirir. Öyleyse dünyadaki 
avcı-toplayıcı halklar neden yerleşik yaşama geç-
miştir? Bunun nedeni esas nedeni olarak iklim 
değişimiydi. Buzul Çağı’nda insan ırkı ilerleye 
ilerleye tropiklerden orta enlemlere kadar uzanan 
bir alanı kapladı; on binlerce yıl önce, Paleolitik 
Çağ’ın sonlarında daha da yayılıp orta enlemlerin 
kutup altı bölgelerine kadar ulaştı. Bu dönemde 
insanların asıl meşguliyeti büyük hayvanların av-
lanmasıydı. Fakat Buzul Çağı’nın son bulmasının 
ardından gelen ısınmayla birlikte orta enlemlerin 
ılıman bölgelerinde ormanlaşma arttı ve bu da bü-
yük hayvanların sayısında bir azalmayı beraberin-
de getirdi. Mevsim değişimlerinin giderek belir-
ginleşmesi besin arayışını da etkiledi. Bu dönem-
de insanlar balıkçılığı benimsedi. Avcılıktan farklı 
olarak, balıkçılığın gerektirdiği ekipman kolaylık-
la taşınamayan cinstendi. Tüm bunların sonucun-

20  Kitab-ı Mukaddes, Tekvin, Bap 26:12-17

ilgili problemler de yaratmıştı. Bir avcı-toplayıcı 
halk yerleşik yaşama geçtiğinde, pratikte geçim 
için balıkçılık ya da basit ekicilik ve hayvancılıkla 
uğraşıyor, fakat avcı-toplayıcı dönemdeki yaşam 
tarzını muhafaza ediyordu. Kısacası, erkeklerin 
avcılıkla, kadınların ise toplayıcılıkla iştigal etti-
ği iş bölümü varlığını sürdürdü. Fakat erkeklerin 
avcılık işleri gerçekte büyük ölçüde ritüel bir faa-
liyet haline geldi. Yerleşik yaşama geçişle birlikte 
zorunlu üretim giderek daha ziyade kadınlar tara-
fından gerçekleştirildi. Ancak bu değişimin kadın-
ların statüsünde bir yükselmeye değil alçalmaya 
neden olduğunu vurgulamak gerekiyor. Doğrudan 
üretim yapmayıp yalnızca sembolik üretim veya 
gözetimle iştigal eden erkekler daha üstün bir ko-
numa geldiler. 22

F. Engels, L. H. Morgan, J.  J. Bachofen’i iz-
leyerek, insanlık tarihinin en eski aşamalarında 
anaerkinin olduğunu varsaymış ve toprağı ekip 
biçmenin gelişmesiyle birlikte kadının statüsünün 
yükseldiğini düşünmüştür. Marksist antropolog 
Maurice Bloch, Marksizm ve Antropoloji, yapıtın-
da ise bunu eleştirir: “Her şeyden önce, tarihin en 
eski döneminin anaerkinin biçimlendirdiğini dü-
şünmek için hiçbir neden yoktur. İkincisi, anasoy-
luluk pratiği ile fiili anaerkilliği birbirinden ayır-
mak gerekir. Kadınların tabi konumda bulunduğu 
birçok anasoylu toplum örneği vardır. Burada 
önemli olan, babasoyluluk ile anasoyluluk arasın-
daki fark değil, toplumun genel olarak soya göre 
yapılanmasıdır.” M. Bloch şöyle devam eder:

“Engels’in de belirttiği gibi, kadınlar farklı tip-
lerdeki toplumlarda üretim süreçlerine farklı şekil-
lerde katkıda bulunur; fakat toplum için en önemli 
malların üretimine katkıda bulunuyor olmaları, 
Engels’in sandığı gibi onları ille de yüksek bir sta-
tü kazandırmaz. Doğu Afrika’nın daha ziyade hay-
vancılıkla uğraşan göçebeleri olan pastorilistler-
de, tarım yaparak, besin maddelerinin çoğunu üre-
ten kadınlardır, fakat yalnızca erkekler tarafından 
yetiştirilen sığırlar gerçekten önemli ve asil ürün 
olarak değerlendirilir. Hatta kadınların bu baskın 
nitelikteki üretici katkısı, pastoralizmin estetik ve 
siyasi değerinden nasiplerini almamış düşük yara-
tıklar olarak toplumsal açıdan değersizleştirilme-
lerinin bahanesi olur. Aynı şekilde, Yeni Gine’nin 
dağlık kesiminde hem tarımsal ürünlerin hem de 

22  V. Gordon Childe, Tarihte Neler Oldu?

da yerleşik yaşama geçmek bir zorunluluk haline 
geldi. İlk yerleşimler muhtemelen nehir ağızlarına, 
deltalara yerleşti.

Balıkçılık yapmak için yerleşik hayata geç-
miş toplumları bugün bile görebiliyoruz. Sosyo-
antropolog Alain Testart, bu bağlamda balık tüt-
süleme tekniklerinin öğrenilmesine büyük önem 
atfeder, zira bu sayede stok yapmak mümkün hale 
gelmiştir: Testart’a göre “eşitsizliğin kökeni” bu-
dur. Fakat stoklamayı mümkün kılan tek şey tütsü-
leme değildir. Esasen yerleşik hayatın kendisidir. 
Tam da bu tütsülenmiş balığı stoklama becerisi ön-
celikle yerleşik yaşama geçmiş olmayı gerektirir. 21

Yerleşik yaşam baştan amaçlanmamış başka 
sonuçlar da doğurmuştur. Örneğin basit ekin ve 
hayvan yetiştiriciliği, yerleşik yaşamın benimsen-
mesinin neredeyse doğal bir sonucu olarak ortaya 
çıktı. Çünkü ekim örneğini alırsak, yedikleri bit-
kilerin kök alıp büyümesini sağlayarak çevredeki 
bitki örtüsünün, kadim ormanların değişmesine 
neden olan şey, tam da insanların yerleşik yaşama 
geçmesiydi. Yerleşik yaşam nasıl ki toplayıcılık 
faaliyetlerinin bir uzantısı olarak toprağın işlen-
mesine yol açtıysa, avcılığın bir uzantısı olarak 
hayvan yetiştiriciliğinin ortaya çıkmasına da sebep 
oldu. Bu bakımdan yerleşik yaşama geçiş, tarım ve 
hayvancılığın doğumundan önce gelir. Bu tür bir 
ekicilik ve hayvan yetiştiriciliği Neolitik Devrim 
ile ilişkili değildi. Fakat yerleşik yaşam Neolitik 
Devrim’den daha önemli bir değişikliğe neden 
oldu: karşılıklılık ilkesine dayana klan toplumu-
nun doğuşuna.

Yerleşik yaşam stoklamayı olanaklı kıldığı 
gibi, eşitsizlik ve savaşı da beraberinde getirdi. 
Kendi haline bırakılınca, muhtemelen devletin or-
taya çıkmasıyla sonuçlanacaktı. Başka bir deyiş-
le, yerleşik yaşam Neolitik Devrime yol açacaktı. 
Klan toplumu bunu engellemek için oluşturuldu. 
Göçebe gruplar için kaynakların ortak bir havuzda 
toplanması doğal bir gereklilikti. Fakat çok sayıda 
evin toplu olarak yerleşik yaşama geçtiği bir top-
lumda, havuz soyut bir norm haline gelir; zira her 
evin kaynakları ortak havuzda toplama faaliyeti, 
birbirlerine karşı armağan yükümlülükleri biçimi-
ni alır.

Yerleşik yaşama geçiş, kadınların statüsüyle 

21  Ehud R.Toledano, Suskun ve Yokmuşçasına İslam 
Ortadoğu’sunda Kölelik Bağları 

sahip olunan en değerli şey sayılan domuzları ye-
tiştirilmesinde esas aktörler kadınlardır, fakat bu 
insanların bakış açısına göre asıl önemli olan üre-
tim değil büyük ölçekli mübadele merasimleridir; 
kadınların üretimde oynadığı rolün önemi burada 
da ideolojik olarak inkâr edilir”. 23

Yerleşik yaşamın ortaya çıkışıyla birlikte ka-
dınların statüsünün düştüğünü, bununla beraber 
klan toplumlarında kadınların toplumsal statü ba-
kımından nispeten daha iyi bir konumda olduğunu 
söylemek yanlış olmaz. Kadınların statüsündeki 
bu belirleyici düşüş, devletin kurulması ve tarım 
uygarlığının başlamasıyla birlikte gerçekleşti. 
Bu uğraktan itibaren, üretim kadınlar ve fethedi-
len topraklardaki tabi halklar tarafından yapıldı. 
Diğer taraftan klan toplumu, durmaksızın üret-
tiği servet eşitsizlikleri ve iktidar hiyerarşilerini 
zayıflatma bakımından gayet iyi işleyen bir sis-
teme de sahipti; göçebe toplumunda geçerli olan 
eşitliği, artık uygulamada pek mümkün olmadığı 
yerleşik yaşam aşamasında bile muhafaza eden bir 
sisteme: karşılıklılık sistemine. Devleti ortaya çı-
kartan Neolitik Devrim’den ayırmak için, Masaki 
Nishida’nın tanımladığı gibi: yerleşik yaşama ge-
çiş devrimi demeliyiz.

Klan toplumlarında kaynakların ortak bir ha-
vuzda toplanması ve yeniden bölüşümünden 
sorumlu bir şef olurdu. Fakat bu şef mutlak bir 
iktidara sahip değildi, bunun nedeni tam da kar-
şılıklılık ilkesinin engellemesiydi. Örneğin şeflik 
pozisyonu, insanlardan hiç sakınmadan büyük zi-
yafetler vererek elde edilen zenginliğin dağıtılma-
sıyla elde ediliyordu; fakat bu, aynı zamanda şefin 
servetini ve nihayetinde de şeflik pozisyonunu na-
sıl yitirdiğinin de hikâyesidir. 24 Karşılıklılık ilke-
si, sınıf farklılıklarının uç vermesini ve devletin 
kurulmasını engellemiştir. Bu bakımdan, yerleşik 
yaşamın derhal ve doğrudan sınıflı topluma veya 
devlete yol açtığı doğru değildir. Tam tersine, yer-
leşik yaşam, sınıflı toplumu ve devleti reddeden 
bir sistemin doğuşuna neden olmuştur.

Klan toplumunu şekillendiren süreci, özellikle 
de devletin doğuşuyla karşılaştırmalı olarak değer-
lendirilmeli. Avcı-toplayıcı bir halkın bir tür yerle-
şik yaşama geçtiği, başka grup ve evlerle birlikte 

23  Maurice Bloch, Marksizm ve Antropoloji
24  Bu saptamaya yönetmen Nesli Çölgeçen’in 1985 yılı 
yapımı “Züğürt Ağa” filmi değerli bir örnektir.
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var olduğu bir durumu düşünmeyi denedik. 

Nasıl bir durumdu bu?
Göçebe grup, yerleşik yaşamı benimsemeden 

önce bile, diğer gruplarla temas halindeydi. Başka 
bir deyişle, diğer gruplarla ticaret, savaş ve kar-
şılıklı armağan alıp-verme olanağı zaten vardı. 
Karşılıklı bir korku içinde yaşarlar, yine de bir şe-
kilde birbirleriyle temas kurup mübadeleye girme-
leri gerekliydi. Bunun için önce karşılıklı armağan 
alıp-vererek mübadele yoluyla dostane ilişkiler 
etmeleri gerekir.

Bu noktada ilişkinin iki tarafı üzerinde de dur-
mak gerekiyor. Grup toplumunda aile gruba aittir 
ama tabi değildir. Aile halkını birbirine bağlayan 
kuvvetin nispeten zayıf olduğu anlamına da gelir 
bu: karıkoca ilişkisi kolayca kopabilir. İnsanlar 
bir topluluk oluşturmak için bir araya gelir, fakat 
topluluğu terk etme olanakları her zaman vardır. 
Klan toplumunun doğuşundan sonra bile, grup 
toplumunun ayırt edici özelliklerinden olan gö-
çebelik temelde değişmeden kalmıştır. Örneğin 
nüfuz artarsa ya da topluluk içinde bir uyuşmaz-
lık doğarsa, insanlar göç etmekte özgürdür. Bu da 
ayrıldığı klanla müttefik olmakla beraber ondan 
bağımsız yeni bir klanın kurulmasıyla sonuçla-
nır. Karşılıklılık ilkesine dayanan bu tür bir ittifak 
klandan kabileye, kabileden kabileler konfede-
rasyonuna kadar uzanır. Fakat asla hiyerarşik bir 
düzen halini almaz. Alt seviye gruplar bir bakıma 
daha üst seviyedeki gruba tabi olsa da topyekûn 
bir tâbiyet değildir bu; bağımsızlıklarını korurlar. 
Bu, karşılıklılık ilkesine dayanan mini dünya sis-
temlerinin tamamlayıcı bir özelliğidir.

Kritik nokta, karşılıklılık ilkesine dayandığı 
ölçüde, topluluğun kendisini daha üst seviyede 
bir topluluk olarak örgütleyebilmesi, fakat bunun 
asla bir devlet, yani mutlak, merkezi bir güç haline 
gelememesidir. Kararın insanlar tarafından kabul 
görmesi için oybirliği ile alınmış olması esastı. 
Askeri meseleler genellikle gönüllülük esasına 
göre işliyordu. Teorik olarak her kabile, bir barış 
anlaşması yapmadığı diğer her kabileyle savaş ha-
lindeydi. Her isteyen savaş için bir grup oluşturup 
sefere çıkmakta özgürdü. 25 

25  Karl Marx & F. Engels, Kutsal Aile ya da Eleştirel 
Eleştirinin Eleştirisi. – F. Engels, Ailenin, Özel Mülkiyetin ve 
Devletin Kökeni

mümkün kılmak durumunda değildir. Her ha-
lükârda, demokratik idealin çok boyutu vardır ve 
bu nedenle demokrasiyi doğru anlamak için sade-
ce seçimlere değil, tüm boyutlara bakmak gerekir. 
Fakat modern devletlerde yeterli derecede seçim 
rekabeti demokrasinin asgari önkoşuludur; bu 
yüzden de eksikliği, “demokratik” ve “demokrasi 
dışı” siyaset arasına bir çizgi çekmek için kulla-
nışlı bir araçtır. Demokrasi-demokrasi dışılık ay-
rımı, her durumda devlet politikalarının sonuçları 
veya yönetiminin kalitesi hakkında düşünülürken 
göz önünde bulundurulacak en önemli ayrım da 
değildir. Söz konusu ayrımlar, (demokratik veya 
demokrasi dışı) devletlerin kontrolü için yürütü-
len siyasi rekabetin biçimlerinden ziyade devletin 
kendisinin yönetme olanakları ile daha çok alakalı 
nedenlerle sistematik olarak değişiklik gösterebi-
lecektir. Max Weber’in 20. yüzyılın başında öne 
sürdüğü üzere, modern devletler kendilerine has 
örgütlenmelerdir; bir coğrafi bölge içerisinde nor-
matif açıdan düzenlenmiş gücü kullanma olanağı-
nı tekellerine almış veya almaya çalışır. 27 

Demokrasi dışılığın tanımı tam da bu noktadan 
hareket eder: Bugünkü demokrasi dışı yönetimler, 
devletin kontrolünü elinde bulunduran grupların, 
olayların normal seyrinde cereyan etmesi halinde, 
bazen sadece siyasi rekabetin seçimler olmaksı-
zın yürütülmesi nedeniyle, seçim kaybetmedikleri 
siyasi sistemlerdir. İktidardakilerin seçim kaybe-
demeyecek olmasının birçok sebebi bulunduğun-
dan, demokrasi dışılığın da çok çeşitli biçimleri 
mevcuttur. 

Demokrasi dışı yönetimlerdeki iktidar sahip-
lerinin hepsi, iktidara tutunmaya çalışırken siya-
si rakiplerini katledecek, protesto gösterilerini 
engelleyecek veya muhalif grupları doğrudan 
yasaklayacak değildir. Demokrasi dışı yönetimle-
rin bazıları kendilerini neredeyse demokratik bir 
yönetimmiş gibi gösterecek incelikli yöntemler 
kullanır ve seçim kaybetmemeyi sağlama alır; an-
cak bazıları çok daha acımasız yöntemler kullanır. 
Yine de kendi aralarında nasıl farklılıklar gösterir-
lerse göstersinler, demokrasi dışı siyasi sistemlerin 
tamamında iktidar sahipleri ve yönetimdeki elitler, 
kontrolü ele geçirmelerini veya hatta devlet politi-
kasının yönünü etkilemelerini bile engellemek için 
diğer grupları sistematik bir biçimde ve bazen çok 

27  Max Weber, Ekonomi ve Toplum

Bugün hiçbir ülke demokratik olmadığının 
düşünülmesini istemez. Demokrasinin cazibesi o 
kadar güçlüdür ki dünya üzerindeki ülkelerin ezi-
ci çoğunluğu, demokrasiye ucundan kıyısından 
benzeyip benzemediklerine bakmaksızın, kendi-
lerini “demokratik” addederler. Demokrasi dışı 
yönetimler anayasalarında, yasalarında, yönetme-
liklerinde kendilerini demokrasi dışı yönetimler 
olarak genellikle göstermedikleri gibi demokratik 
yönetimler olmadıklarına kendileri de muhteme-
len inanmazlar.

Demokrasi ile demokrasi dışılığın arasındaki 
temel ayırımın, bu iki yönetimin izin verdiği siya-
si rekabetin türü olduğunu düşündüğümüzde, de-
mokrasi için önem taşıyanın sadece bu olduğunu 
söylemiyoruz. Hatta demokrasi idealinin, yönetici-
lerin belirlenmesinde seçimlerin varlığını gerekli 
kıldığından dahi bahsetmiyoruz. Antik Yunanlılar, 
örneğin, siyasi rekabete girişte var olduğuna inan-
dıkları (makamlar seçimle gelinebilecek oldu-
ğunda, yoksulların bu makamlar için yarışmakta 
zorlanacak olması gibi) yapısal engellerle ilgili 
sebeplerden ötürü, seçimlerin (yönetimde zengin-
lerin olduğu) “oligarşik” yönetimlerin ayırt edici 
özelliği olduğunu düşünürdü. Antik Yunanlıların 
bakış açısıyla, tüm vatandaşların eşit olduğu ide-
ali demokratia (halkın iktidarı) ve isonomia (“ka-
nun önünde yurttaşların eşitliği”) kavramlarında 
belirtiliyordu ve söz konusu ideale daha uygun 
olan yöntem seçim değil, kura idi. 26 Günümüzde, 
katılımcı veya doğrudan demokrasinin çeşitli bi-
çimlerinin temsili demokrasi yerine kullanılabi-
lecek geçerli alternatifler olduğunu birçok insan 
düşünüyor. Hatta İsviçre gibi ülkelerde, siyaset 
büyük ölçüde referandumlarla yürütülüyor. Tabii 
bu gibi örneklerde siyasi partilere hâlâ rastlaya-
biliriz: Bu partiler seçimi kaybedebilir; başka bir 
deyişle, rakiplerinin seçmenlere hitap etmesini ve 
gerekli çoğunluğu sağladıkları sürece tercihlerini 
politikalara dönüştürmesini sistematik bir biçimde 
engelleyemezler.

Daha genel bakış açısıyla, seçim rekabeti, halk 
egemenliğinin, “Halkın halk tarafından halk için” 
yönetiminin, özgürlüğün ve eşitliğin veya demok-
rasi kavramıyla ilişkilendirilen diğer ideallerden 
herhangi birinin gerçekleşmesini kendiliğinden 

26  Alaeddin Şenel, Eski Yunan’da Siyasi Düşünce 
Hareketleri

maliyetlere katlanmak zorunda bırakır. Bilinçli bir 
şekilde yüklenen bu maliyetler, bir demokraside 
devleti kontrol etmeye çaba harcayan tüm grupla-
rın siyasi rekabetin yapısı gereği üstlendiği mali-
yetlerden farklıdır.

Demokrasi dışı siyaset çok farklı biçimlere bü-
rünür ve farklı isimlerle bilinir:

- Diktatörlük,
- Tiranlık,
- Otoriterlik, 
- Otokrasi,
- Totaliterlik ve
- Despotluk.

Demokrasi dışı devletleri demokrasilerden ayırt 
etmek için akademisyenlerin ve sıradan insanların 
kullandığı birçok terimden sadece birkaçıdır. Bu 
çeşitliliğin içinde kaybolmamak için öncelikle de-
mokratik devletleri demokrasi dışı devletlerden 
genellikle hangi niteliklerin ayırdığını bilmemiz 
gerekir.

Demokrasinin kendisi tartışmalı bir kavramdır 
ve günümüzde farklı anlamalara gelebilir. “Halkın 
İktidarı” ile toplumlarımızdan ve kurumlarımız-
dan ne beklediğimiz tartışmalıdır. Bununla birlikte 
kabaca açıklamak gerekirse, demokrasilerde çok 
sayıda örgütlü grup büyük halk topluluklarının 
desteğini kazanmak için seçimlerde yarışır; amaç-
ları, devletin temel kurumlarının kontrolünü elle-
rine almak, örneğin başkanlığı kazanmak, yasama 
organında çoğunluğu sağlamaktır. Siyasi rekabetin 
bu biçiminin önemli bir özelliği, iktidar yarışına 
katılmanın önündeki formel “giriş engellerinin” 
nispeten az olmasıdır. İktidardakilerin, devletin 
gücünün uygun kullanım yöntemleri hakkındaki 
farklı fikirlere sahip grupların ortaya çıkmasını, 
örgütlenmesini, seçmene hitap etmesini ve seçim 
kazanırsa göreve gelmesini engelleme olanakları 
çok sınırlıdır; bu gruplara katılanlara fiziksel zarar 
verme olanakları ise çok azdır.

Hem devlet kapasitesini hem de devletin kont-
rol edilmesi için yürütülen siyasi rekabeti yöneten 
normlar ve kurumların bileşimini siyaset bilimi 
“siyasi yönetim” olarak adlandırır. 28 Siyasi yöne-
timler iki farklı eksende hareket eder: demokrasi 
– demokrasi dışılık ekseni ve devlet kapasitesi ek-

28  Max Weber, Ekonomi ve Toplum
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seni halkın refahı açısından bir yönetimin her iki 
unsuru da –devlet kapasitesi ve demokrasi- fark 
yaratabilir; diğer taraftan, devletlerin yönetme ka-
pasitesi düşük olduğu ölçüde, (ister demokratik 
ister demokrasi dışı olsun) devletin kontrolü için 
yürütülen rekabetin aldığı biçimler, halkın önemli 
gördüğü sonuçları çok fazla etkileyemeyebilir.

Söz konusu mücadelelerin anlam ve içeriğini 
şekillendiren tarih olmuştur. Son iki yüzyılda gö-
rülen önemli jeopolitik değişikliklerin de etkisiy-
le, yasallık sağlama biçimlerinin dünya genelinde 
monarşilerden demokrasilere kayması ilk başta 
dikkate alınması gereken ve muhtemelen en çok 
önem taşıyan değişikliktir. Diğer taraftan, değerler, 
kaynaklar ve çıkarlarda da Sanayi Devrimi’nden 
bu yana dünyayı şekillendiren birçok yerel ölçekli 
değişiklik yaşanmıştır. Bu değişiklikler ideal bir 
demokrasi biçiminin zaferine asla yol açmamakla 
birlikte, güç dengelerini öyle bir değiştirmiştir ki 
demokrasi dışı yönetimler, daha demokratik hale 
gelmeseler bile en azından yanlışlıkla demokrasi 
zannedilme olasılıklarını artıracak şekilde uyum 
sağlamak ve değişmek zorunda kalmıştır. Bu ne-
denle, başlangıcı, yasallılık sağlama normlarında 
ve siyasi rekabet biçimlerinde son iki yüzyılda 
görülen “büyük resim” değişikliklerinin tasarım-
larıyla uğraşıyoruz. 29

Fakat teoriler ile toplum arasındaki ilişki iki 
yönlüdür: Sadece teoriler topluma değil, toplumda 
teorilere şekil verir. Tam da farklı teoriler insanla-
rı ve toplulukları farklı yönlere götürdüğü için şu 
soruyu sormalıyız:

Farklı teoriler neden vardır?
Bu soruya insanlık tarihi boyunca çeşitli yanıt-

lar verilmiştir – ve koca koca felsefi sistemler ge-
liştirilmiştir. Şöyle düşünebilir miyiz? Toplumsal 
koşullar bireyleri öyle şekillerde etkiler ki bireyler 
alternatif teoriler yaratırlar veya alternatif teorile-
ri desteklerler. Farklı çevrelerden insanlar yaşamı 
farklı şekillerde deneyimler, yaşamın anlamını 
farklı biçimlerde düşünerek teorileştirirler. Bazen 
farklı teoriler oldukça benzer ve birbirleriyle 
uyumludur. Böyle olduğunda insanlar “hemfikir 
olduklarını” hisseder, dünyalarının nasıl çalıştığı-
na dair ortak bir vizyon paylaşırlar. Başka oldu-
ğunda insanlar, sohbetlerine ve ilişkilerine etkile-

29  Charles Tilly, Demokrasi

edebileceği de sonuçlar arasındaydı. Bireyin mer-
kezde ve iktidarda olduğu, bireyin olanakları ve 
hakları hakkında yeni anlayışlar çoğaldı. 

Sonrası mı? Alexander Pope’un dediği gibi: 
“İnsanoğluna uygun araştırma alanı insandır.” 31

Bilimin güçlü yükselişi, din içindeki değişim-
ler ve bölünmelerle birleşerek geniş ve yeni bir 
teorik tutum yarattı. Daha önce Allah’ın işi diye 
Allah emrine dayandırılan toplum ve doğa gi-
zemleri, insan zihninin çözebileceği düşünülen 
bulmacalara dönüştü. Doğanın ve toplumun nasıl 
işlediğinin yakından incelenmesi olarak görülen 
bilim dünyanın gizemlerini çözebilirdi ve çöze-
cekti. Doğadaki olayları artık takdir-i ilâhî değil, 
yerçekimi, termodinamik, merkezkaç kuvveti veya 
canlı organizmaların hücre yapıları açıklayacaktı. 
Toplumdaki olayları artık takdir-i ilâhî değil; piya-
salar, zenginlik birikimi, bireylerin siyasi iktidara 
susamışlıkları açıklayacaktır.

Feodalizmden kapitalizme geçiş sırasında 
meydana gelen düşünce biçimlerindeki karmaşık 
ve birbiriyle bağlantılı değişimler yeni teorilerin 
çoğundaki bazı temel temaları doğurdu. Merkezde 
Tanrı değil insan bireyler duruyordu. Yeni teoriler 
bireye odaklanıp, bireyi ayrı bir mertebeye yük-
selttiler. Onlara göre bireyler evreni kavrayabilir-
di, dünyaya bireyler hâkimdi ve toplumsal yaşam 
birey üzerine temellenmeliydi.

Belki de düşüncedeki değişimlerin en çarpı-
cısı modernitenin, Antik Yunanların siyasi yaşam 
kavrayışlarını yeniden keşfedip yorumlamala-
rıydı. Özellikle demokrasi fikirleri giderek daha 
fazla ilgi çekti, ilham kaynağı oldu. Modernitenin 
demokrasi anlayışına göre, demokrasi toplumun 
nihai zeminini açıklıyordu. Bu düşünce izleğine 
Edgar Morin’in ‘Avrupa’yı Yeniden Düşünmek’ 
yapıtındaki çözümlemelere bakılabilir. 32 Yani, an-
cak bireyler kendi özgürlüklerinin sınırlarını kabul 
ederlerse, toplum var olabilirdi. Nitekim herhangi 
bir toplumda, kabul edilebilir ve sürdürülebilir tek 
idare biçimi, gücünü ve yasallığını T. Jefferson’un 
sözleriyle “idare edilenlerin rızasından” alan bi-
çimdi. İdarenin Tanrı’nın planlarını temsil ettiği-
ne dair feodal kavrayıştan epey farklıydı bu, zira 
feodal kavrayışta Tanrı’nın planı bireylerin rıza-
sına gereksinim falan duymuyordu. Feodal çağda 

31  Cemal Yıldırım, Bilim Tarihi
32  Edgar Morin, Avrupa’yı Yeniden Düşünmek

yici olan düşünsel ayrılıklarıyla nasıl baş edecek-
leri, bu ayrılıkları nasıl anlayacakları hakkında 
belirli bir gerginlik hissedebilirler.

Bilhassa 17. Ve 18. Yüzyıllarda, insanların top-
rağı nasıl ekip biçtikleri, çocuklarını nasıl yetiştir-
dikleri, Tanrı’yı nasıl anladıkları, toplum hakkında 
nasıl düşündükleri ve ekonomilerini nasıl organize 
ettikleri de dahil her şey değişti. Yeni teoriler doğ-
du, birbirleriyle çarpıştı ve birbirini besledi. Gel 
zaman git zaman, teorilerin bazıları rağbet gördü, 
değişen dünyayı anlamlandırmanın kabul gören 
biçimleri haline geldi.

Feodal/tarımsal toplum içinden doğup gelişen 
ve o toplumla ilişkilendirilen eski teoriler, çoğu 
Avrupalıya artık yeterli ve kabul edilebilir gelmi-
yordu. Yeni toplumsal koşullar sadece yeni teorile-
ri tetiklememiş, onları gerekli de kılmıştı. İnsanlar, 
aniden değişerek yaşamları üzerinde travmatik et-
kiler bırakan olayları kontrol edebildiklerini his-
setmenin yollarını aradılar. Yeni teoriler böyle bir 
kontrole katkıda bulunacak önemli araçlar gibi 
görüldü.

Teorilerin toplumsal değişimle baş etmeye, 
hatta değişimin izleğine yön vermeye yardımcı 
olmaları bekleniyordu. Yeni teoriler toplumsal ey-
lemler için kullanım kılavuzları olacaktı. Yoğun 
bir biçimde benimsedikleri zaman kapitalizmin fi-
ilen nasıl geliştiğine müthiş etki ettiler. Yeni teorik 
aidiyetler sadece Avrupa’daki toplumsal gelişimi-
ne değil, Avrupa kapitalizmi ardı ardına sömürge-
ler edinip genişledikçe küresel gelişime de şekil 
verdi. 30

Temel Bilim teorileri de şiddetli bir biçimde 
değişti. Newton, Galileo, Kopernik ve birçokları, 
evrenin ve doğanın nasıl işlediğine dair yeni te-
oriler keşfettiler, dünyanın o koca evren içindeki 
konumunu baştan düşündüler. Türlü türlü bilimsel 
araştırma kitaplı dinsel metinlere meydan okudu, 
hiç değilse onları kısmen değiştirdi.

Bilim, yaşamın gizemleri hakkındaki soru-
ları Allah’ın emri diyerek yanıtlamak yerine bu 
gizemlerin sebebini başka yerlerde, çoğu zaman 
doğanın veya bireylerin birtakım anlayışlarında 
aradı (keşfedilen fizik, biyoloji, siyaset, iktisat vb. 
“yasaları”). Sadece doğanın nasıl işlediğine dair 
yeni teoriler değil, insanların doğayı nasıl kontrol 

30  Edgar Morin, Avrupa’yı Yeniden Düşünmek

krallar ve soylular yönetme güçlerinin ilâhî hak-
lardan geldiğini (Tanrı vergisi olduğunu) iddia 
ederdi. Kapitalizm feodalizmi yerinden ettikçe 
sadece ilâh, halklar değil bizzat kral ve soylular da 
ekseriyetle ortadan kayboldu. Bunun yerine, ay-
dınlanmanın, toplumun kendisinin ve ilerlemenin, 
Ruhbanlık ve Kral’ın otoritesinden ve gelenekten 
değil, insanların doğuştan oldukları, akıl yürütme 
yeteneğinden doğduğu düşünülmeye başlandı. 33 

Tarihsel bir sistemin bunalımından en hesap 
şaşırtıcı yönü şu ki, bu sistem derin altüst oluşla-
rın boyunduruğunda bile yavaş yavaş gelişmeye 
devam etmekten geri durmuyor. Bireysel ya da 
ortak kaygılarımızın ötesinde, bunalım hem (siste-
min çelişkileri bağlamında) mantıklı hem de (çıkış 
yolu konusunda) önceden kestirilemez biçimde 
normal akışını izliyor. Böyle bir durum sabır ve 
ihtiyattan çok şimdinin açık bir değerlendirmesini 
ve gelecek için güçlü bir imgelem gerektiriyor. 

Karşılaştığımız ikilemlere çözüm bizzat sis-
tem-karşıtı güçlerin kendi içinde bulunacaktır. 
Bunların, teorilerini daha uzun vadeli bir pers-
pektifle gözden geçirmeleri ve bunalımın birinci 
everesindeki tarihlerin açık bir değerlendirmesini 
yapmaları gerekebilir. Durgunluğun şimdiki döne-
mi döngüsel iniş evresi ile bunalımın kendisini ka-
rıştırmamak koşulu ile yararlı bir şok görevi yapa-
bilir. Bunalım nesneldir ve normal akışını izliyor. 
Fakat çözümü bizim ortak insan müdahalemize 
bağlıdır ve önceden belirlenmiş değildir.

“Hümanizm”, Rönesans’a ve daha sonra ka-
pitalizmin ortaya çıkışına eşlik eden, teorik tu-
tumlardaki geniş çaplı değişime verilen isimdi. 
Toplumun ve düşüncenin nihai kaynağı ve asıl 
sebebi olarak bireye odaklanmayı özetliyordu. 
Hümanizm, Tanrı’yı evrenin merkezine koyan ön-
ceki dini düşüncenin yerine merkezine (ve evre-
nin özü olarak) bireyi konumlandırdı: Hümanizm 
(İnsancılık). 34

Sayın Prof. Dr. İoanna Kuçuradi’nin 1980 
Yılında Hacettepe Üniversitesinde düzenlenen 
“İnsan Hakları Semineri” açılış konuşmasına yö-
nelmek istiyorum:

“… Hemen hemen on iki yıl önce (1970), 

33  L. Huberman, Feodal Toplumdan Yirminci Yüzyıla 
34  Boğos Zekiyan, HÜMANİZM, (İnsancılık) Düşünsel 
İçlem ve tarihsel Kökenler
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“Bütün inanların… Onu(değer) ve haklar bakı-
mından eşit olduğu” bir bildiriyle resmen açık-
lanmış; bu açıklama da, onu somutlaştıran “insan 
hakları”na ilişkin yirmi dokuz maddeyle birlikte, 
dünyamızın hemen hemen bütün ulusları tarafın-
dan imza edilmişti. Nereye geldik bugün?

“Hükümetleri bu Bildiriye imza atmış ülkeler-
de insan hakları gerçekten daha az mı çiğnendi, 
ya da yaşanması daha çok sağlandı mı?” soru-
suna, hiç kimse haklı çıkarabileceği bir karşılık 
veremez. Yine de, son on yılda, insan haklarının 
çiğnenmesini duyuran haberlerin, dolayısıyla in-
san haklarına ilişkin tartışmaların günden güne 
arttığı şüphe götürmez. Uluslararası siyasal tar-
tışmalarda, tarafların birbirlerine saldırmak için 
en çok kullandıkları –kötüye kullandıkları- silah 
da insan haklarıdır, denebilir. Herkes başkasını 
insan haklarını çiğnemekle suçlamak için fırsat 
kollar; kendi çiğnemelerini örtbas etmek için ise 
elinden gelen yapar. Ve işin garibi, bütün bunların 
(başka) insan hakları adına yapıldığı söylenir. Bu 
ikiyüzlülük, öylesine yaygındır ki, pek çok insan –
iyi niyetli insan kuşkusuz, - insan haklarına iliş-
kin harcanacak her çabanın artık anlamsız oldu-
ğu, yapılacak her tartışmanın da boş laf kalmağa 
mahkûm olduğu düşüncesine kapılıyor.

“Bu olgu, sanırım, insan haklarını koruma 
sorununun –bu bunca dikenli sorunun- dünyamız 
için önemini göstermekle kalmaz; aynı zamanda, 
insanlık olarak bugün bu konuda girmiş olduğu-
muz bazı çıkmazlara da dikkat çeker.

“Bu çıkmazlar nelerdir? Genel olarak denebi-
lir ki, bu çıkmazlara götüren şey, insan hakları ile 
değer sorunları arasındaki özce ilginin açıkça ve 
temellendirilebilecek kadar görülememesi; insan 
hakları ile insanın değerinin –ya da “onur”unun 
içeriğinin- bilgisi arasındaki temel ilginin gözden 
kaçmasıdır. Bu dediğimi somutlaştırmak için, in-
san haklarının korunması konusunda karşılaşılan 
güçlüklerin, tek değilse de teorik kaynağını şu üç 
nokta etrafında özetlemek istiyorum:

1. Kavram karışıklıkları: bir hakkı “insan 
hakkı” yapan ölçütle ilgili düşüncelerdeki karı-
şıklık, dolayısıyla bu kavramın içeriği konusunda 
olduğu kadar, çeşitli tek tek hakların içeriği konu-
sunda da ortaya çıkan kargaşalık, bunun bir sonu-
cu olarak da bu hakların gerektirdikleri konusun-
da duraksama;

biliyorsak, insan haklarına ilişkin çekişme konusu 
olan bazı noktalarda ve korunmaları konusunda, 
bu Seminerde tartışılmasını beklediğimiz bazı so-
runlarda daha sorumlu sonuçlara ulaşabileceği-
mizi umabiliriz.

“İnsan haklarının neyin istemi olduklarını, 
aynı zamanda da bu istemi kime yönelttiklerini 
biliyorsak, her an herkesçe herkes için neden ko-
runması gerektiğini de bilmiş oluruz. Bunu bili-
yorsak, aynı zamanda başkalarını insan haklarını 
çiğnedikleri için suçlamağa, kendi çiğnemelerimiz 
ise örtbas etmeğe neden bunca hazır olmamamız 
gerektiğini de bilmiş oluruz. Bunu biliyorsak, her 
kişinin bu kendi başlarına amaç olan devredilemez 
haklarının, neden her toplumsal ve siyasal kararın 
temeli yapılmaları gerektiğini de bilmiş oluruz.

“İnsan haklarının neyin istemi olduklarını bi-
liyorsak, tek tek hakların içeriğini belirlemek için 
sağlam bir temel bulabiliriz.

“İnsan haklarının neyi, neden istediklerini bi-
liyorsak, belki de hak kısıtlamaları sorunlarına 
ilişkin bir ölçüt elde edebiliriz. Belki de kişi hakla-
rından hangilerinin kısıtlanabileceği, hangilerinin 
ise kısıtlanmaması gerektiği konusunda daha ko-
lay karar verebiliriz; öyle ki bu kısıtlamalar, insan 
haklarının korunmasına yarasın.

“İnsan haklarının neyi istediklerini biliyorsak, 
bu hakların korunması için kişilerin ve devletlerin 
ödevlerini daha emin bir şekilde belirleyebiliriz; 
kaçamaklar için daha az yer açık bırakabiliriz.

“İnsan haklarının, isteklerini neden istedikle-
rini biliyorsak, eğitim programlarında, kitle ileti-
şim araçlarında vb. insan haklarına önemlerine 
uygun yeri –ya da felsefeye, işlevine uygun düşen 
yeri– verebiliriz.

“Kişi haklarından hangilerinin insan hakları 
olduğunu biliyorsak, hangi hakların, doğal ko-
ruyucusu –yani devlet- onları korumadığı ya da 
çiğnediği durumlarda, uluslararası mekanizma-
larla korunabileceğini ve korunması gerektiğini, 
belki daha iyi anlayabiliriz. Ve bunu anladığımız 
zaman, bütün uluslar “insanlık” olarak birleşip, 
bugün karşılaştığımız teorik engelleri –söz gelişi 
bir devletin iç işlerine karışmama ilkesinin ama-
cından uzak yorumlarını– aşarak, insan haklarını 
koruma yolunu bulabiliriz.

Sayın Konuklarımız,

2. İnsan haklarının korunması için bugün 
özellikle uluslararası düzeyde benimsenecek ilke-
ler ve izlenecek yollar konusunda karışıklık; karı-
şıklık ki, kimi zaman, geçerlikte olan ilkleri ve yo-
ları hem koşullar hem de “insan onuru”nun içeriği 
bakımından değerlendirememekten; kimi zaman 
da “içinde bulunduğumuz koşullarda, insan hak-
ları nasıl korunabilir?” sorusuna siyasal çıkarlar 
dışında, dünyayı bir bütün olarak kucaklayan res-
mi bir yanıt verecek kadar cesur düşünememekten 
ortaya çıkar;

3. İnsanın onurunun tam nerede tehlikede ol-
duğunu görebilecek bir gözü kazanmayı sağlayan, 
gençken görülecek sistematik bir eğitimin eksik-
liği sonucu, karar verenlerin çoğunun, belirli bir 
insan hakkını çiğneme durumunu –ya da çiğneme 
iddiasını- çıkarlar bakımından değil, insanın değe-
ri bakımından değerlendirme yetersizliği. Oysa bu 
onuru karar verenler de paylaşıyor.

“İnsan haklarına ilişkin bütün bildirilerimize, 
sözleşmelerimize, komisyonlar ve divanlarımıza 
rağmen, insanlık olarak içinde bulunduğumuz ana 
teorik çıkmaz ve nedenleri, bana bunlardır gibi 
geliyor.

“Bu şekilde ortaya konduğunda, açıktır ki, bu 
çıkmazların nedenleri felsefeyle ve felsefe eğiti-
miyle yakından ilgilidir. Seminerimizin çerçevesi, 
işte bu sözünü ettiğim noktalara göre çizilmiştir.

“Bu seminerden beklediğimiz, insan hakları 
kavramına ilişkin uluslararası düzeyde bir tartış-
ma –amacı, hangi hakların (ya da türlerinin) “in-
san” hakları olduğunu, hangilerinin ise olmadığı-
nı açıklığa kavuşturmak olan bir tartışmayı- baş-
latmaktır. Bu beklentilerimiz dünyanın çeşitli yer-
lerinde insanlar öldürülürken, işkence görürken, 
insan dışı muamele görürken, keyfi tutuklanırken, 
fazla teorik görülebilir ilk bakışta. Ancak unut-
mamamız gerekir ki, kişi olarak ve karar verenler 
olarak sahip olduğumuz insan hakları kavramı, 
bu haklara ilişkin çıkardığımız teorik ve pratik 
sonuçların ana belirleyicisidir. Unutmamalıyız ki, 
sahip olduğumuz insan hakları kavramı, eylemde, 
çıkarlara ve tutkulara karşı insan haklarının ko-
runmasından yana ağırlığını koyabilecek tek şey-
dir. İnsan hakları dediğimiz hakların ne olduğu-
nu biliyorsak –her birimiz biliyorsa-, bu hakların 
özü gereği neleri gerektirdiklerini belki daha açık 
görebiliriz ve bu gerektirdiklerini daha açık göre-

“Uluslararası ilişkilerin bugün en önemli so-
runu, dünya barışı sayılıyor. Ne var ki, insan hak-
larının çiğnendiği yerde barış barınamaz; insan 
haklarının yaşanması sağlanmadığı yerde, barış, 
ancak görünüşte olur. Dünya barışını koruma ça-
balarının çoğunda (söz gelişi “yumuşama” ça-
balarında), karar verenler, barışın korunması ile 
insan haklarına saygı ve bu hakların yaşamasını 
sağlama, sürekli barışın olduğu kadar, bütün ya-
pıcı uluslararası düzeyde korumanın siyasal bir 
sorun olduğu; oysa insan haklarını uluslararası 
düzeyde korumanın sorun olmadığı olgusu (ulusal 
düzeyde kısmen böyle olsa bile). Ne var ki, insan 
haklarını koruma sorunları, siyasal sorunlar sayı-
lıyor ve öyle sorunlar olarak ele alınıyor. Siyasal 
sorunlar söz konusu olduğunda ise karar verici 
olan, çıkarların girdisi-çıktısıdır. Uluslararası 
mekanizmalarda insan haklarını korumada kar-
şılaşılan ana engellerin kaynağı, sanırım, insan 
haklarının böyle siyasal bir sorun olarak ele alın-
masında bulunabilir.

“Böylece, 20. yüzyılın son çeyreğinde insanlık, 
insan haklarını koruma hakkına sahip olduğunun 
bilincinde, ama eli kolu bağlı, dünyamızın çeşitli 
yerlerinde bazı insan hakları adına başka bazı in-
san haklarının –devletlerce, teröristlerce vb.– çiğ-
nenmesine çaresizlik içinde tanık oluyor.

“Otuz yıllık deneyim göstermiştir ki, bugün-
kü insanlığın resmî temsilcisi, yani Birleşmiş 
Milletler, şu andaki yapısıyla, dolaylı korunan 
haklara ilişkin insanlığın yüz yüze bulunduğu so-
runların çözümünde pek az bir şey yapabiliyor; in-
san haklarının fiilen çiğnenmesine ise hemen hiç-
bir şey yapamıyor. Ayrıca Birleşmiş Milletler bu 
zayıflığın bilincinde olduğunu ve bu zayıflığı –ama 
ancak ilk noktasıyla ilgili olara – giderme yolu-
nu bulmağa çaba gösterdiğini görüyoruz. “Yirmi 
Beş Uzmanın Raporu” bu çabaların örneğidir. 
Ancak, ikinci noktasıyla ilgili herhangi resmî bir 
çalışmanın yapıldığını bilmiyorum. Doğal koruyu-
cuları kişileri, yurttaş olarak değil, insan olarak 
korumadığı yerde, onları koruma istemi Birleşmiş 
Milletlere yöneltildiği halde, üyelerinden bir kıs-
mı, insan hakları sorunlarını siyasal sorunları al-
dıkları gibi ele alan başka bir kısım üyelere, şaşkın 
şaşkın, bakaduruyor.

“Şu anda gereksindiğimiz şey, bir bütün olarak 
insanlığın, dünyanın her yerinde insan haklarını 
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koruma hakkını, insanın olanaklarının gelişmesi 
engellendiği yerde karışma hakkını kullanabilme-
sini sağlayacak yolları ortaya koyan, dünya düze-
yinde bir proje geliştirmektir.

“Bu proje, uluslararası düzeyde insan hakla-
rını korumanın siyasal bir sorun olmadığı, etik 
bir sorun olduğu kabulüne –bu temellendirilebi-
lir kabule- dayanmalıdır; bir proje ki, Evrensel 
Bildirinin 28.maddesinin herkes için istediği ulus-
lararası düzeyde yolu açabilir.

“İnsanlık olarak sahip olduğumuz en kapsamlı 
kuruluş Birleşmiş Milletler olduğuna göre ve böy-
le bir projenin, geliştirildiği takdirde, yürütülmesi 
siyasal kararlar gerektirdiğine göre, bu projeyi 
geliştirmenin yeri Birleşmiş Milletlerdir.

“Ve Birleşmiş Milletlerin şimdiki yapısını ve or-
ganlarını oluşturma biçimini hesaba katarsak, de-
rim ki, Birleşmiş Milletler içinde bu yer UNESCO 
olabilir; görevi, insan onurunu, oluşturan ana 
etkinliklerinden bazılarının –eğitimin, bilimin, 
kültürün- gelişmesini desteklemek olan UNESCO. 
Felsefe de UNESCO aracılığıyla, bugünkü insan-
lığa saygı borcunu böylece ödeyebilir belki.

“UNESCO bu girişimi üzerine alamaz mı? 35

Sonuç olarak insan özcülüğü önceki ilâhî öz-
cülüğü yerinden etti Ludwig Feuerbach’ın de-
diği gibi, “Tanrı insanı değil, insan Tanrı’yı 
yaratmıştı. 36  

“Beni kara diye yerme /
Mevlâm yaratmış hor görme/
Ala göze siyah sürme /
Çekilir kara değil mi?”
Karacaoğlan 

William Shakespeare’in Venedik Taciri’nde 
Shylock’un monologunda: “Ben bir Yahudi’yim, 
Yahudi’nin gözleri yok mu? Bir Hıristiyan’la aynı 
nimetlerle beslenmedi mi, aynı silahlarla yaralan-
madı mı, aynı hastalıklara yakalanıp aynı yollar-
dan iyileşmedi mi, aynı yazla ısınıp aynı kışla üşü-
medi mi? Bize bir şey saplasanız, kanımız akmıyor 
mu? Bizi gıdıkladığınızda gülmüyor muyuz? Bizi 

35  Prof. Dr. İoanna Kuçuradi’nin 1980 Yılında Hacettepe 
Üniversitesinde düzenlenen “İnsan Hakları Semineri” açılış 
konuşması. (Kaynak: İnsan Haklarının Felsefi Temelleri, 
Yayına Hazırlayan İoanna Kuçuradi, Hacettepe Ün. yy., 
1982.)
36  Ludwig Feuerbach, Hıristiyanlığın Özü
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zehirlerseniz ölmüyor muyuz?” kinaye yer alır. 
Üstelik burada olduğu gibi çoğu toplumlarda dış-
lananlar, kökten bir farklılıktan dolayı değil, ya-
bancı olmaktan, daha genel bir deyişle, aynı grup-
tan olmamaktan dolayı dışlanmaktadır. Benzerlik 
dâhil olmaya sağlamadığı gibi dışlananların bu 
yöndeki talebi de bir ağırlık taşımamaktadır. 
Benzerlik ile uyuşmazlık ilişkisi, oldukça karma-
şık bir niteliktedir.

Çoğu kimlik talebinde, talepte bulunan kişi 
veya topluluklar, kendi farklılıklarını öne çıkarır-
ken; ayrımcılık durumunda, aynı kişi veya toplu-
luklar farklılıklarında kalmaya zorlanmaktadır. 

Birinci halde ‘ben/biz, sizden farklıyım’ söy-
lemi; ikinci halde ise ‘sen/siz, bizden farklısınız’ 
söylemi hâkim olmaktadır. 

Bu iki yan, diyalektik bir biçimde işlemekte-
dir. 1960’lı yıllarda eşitlik talebi taşıyan toplumsal 
protestoların önemli bir kısmı günümüzde farklılık 
talebi ile öne çıkmaktadır.

2017 yılında Türkiye PEN Yazarlar Derneği 
“Yaşadığımız günlerde ve koşullarda, bir kez daha 
vurgulamak ve kamuoyuna duyurmak gereğini 
duyduk” notuyla açıklama yayınlamıştı. 37

Denemeyi aynı sözleri yeniden anımsatma ge-
reğini duyarak görüşlerinize sunuyorum:

“Adaletin olmadığı bir dünyanın sonu çoktan 
gelmiş demektir.

Adaletin olmadığı bir toplumu birbirine bağla-
yan hiçbir şey kalmamış demektir.

Adaletin olmadığı bir yerde ne yazlar güzeldir 
ne meyveler lezzetlidir.

Adaletin olmadığı yede türküler yalan, şarkılar 
ikiyüzlü, şiirler sahte sayılır.

Adaletin olmadığı bir ülke ne tarihiyle övüne-
bilir ne geleceğini aydınlık görebilir.

Adaletin olmadığı bir gün bile bir yüzyıla 
bedeldir.

Adaletin olmadığı bir yerde zulüm vardır, hak-
sızlık vardır, kötülük vardır.

Adalet varsa bir uygarlık vardır, bir ülke vardır, 
şan, şeref, gurur vardır, tarih vardır, insan vardır.

Adalet yoksa hiçbir şey yoktur.”

37  Bu metin 15 Eylül 2019 Pazar günlü Cumhuriyet 
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Hak denilen yetkinin kullanımı insanda, hak 
bilincinin güçlenmesi ölçüsünde anlam, değer ve 
önem kazanır. Hak bilinci ve sorumluluğu yeterin-
ce gelişmemiş kişi ve toplumlar kendi haklarına 
sahip çıkma yetkinliğinden yoksun oldukları gibi 
herkesin hak sahibi olduğu, fakat hiç kimsenin 
ödev, görev, sorumluluk bilinci olmadığı toplum-
larda karşılıklı haklar yerine tam bir kaos hüküm 
sürer. En küçük aile biriminden en büyük devlet 
organizesine kadar bireylerin bulunduğu her yerde 
hak, adalet, ödev, görev, sorumluluk ve yüküm-
lülük birbirlerine bağlı olarak bir arada bulunur 
ve gelişir. Kişisel ve toplumsal hak, ödev, görev, 
yükümlülük bilinci yeterince gelişmiş kişi ve top-
lumlar ahlaki ve akılcı bir şekilde hem kendi hem 
de karşısındakinin hakkını ve sınırlarını bilmeyi, 
korumayı bilirler. İnsan olmanın gereği huzurlu, 
adaletli, haysiyetli yaşamlarını sürdürürler.

Devletin, devletin içinde olan, dinsel, etnik ya 
da başka bir temele dayanan küçük grup ve birlik-
ler için haklar değil çıkarları vardır. Bireyle devle-
tin karşı karşıya gelmesi bir hak paylaşımı çatış-
masını değil, hak-çıkar çatışmasını gösterir. İnsan 
hakları öncelikli olarak devlete yönelik kısıtlama-
lar olarak görülebilirler; devletin bireylerin kendi 
alanlarında haklarına müdahale etmemesi gerekir. 
Devletin rolü bu hakların kendi kanunları dâhilin-
de yer almalarını, yani “kanuni hak “esasına dayalı 
olmasını sağlamak olmalıdır. İnsan hakları kavra-
mı aynı zamanda tüm kişiler için, diğer insanların 
haklarına müdahale etmemeleri gerektiği şeklinde 
bir yükümlülük, yani karşılıklılık ilkesi de yaratır.

Tarihin doğduğu her coğrafi alanda çeşitli top-
lumsal ve geleneksel değerlerin yanı sıra genel 
kültür çerçevesinde insana verilen değer ile çağdaş 
insana tanınmış haklardan söz edilebilir. Tarihte 
insani değerler ve insan hakları, önceleri dini bir 
tema olarak gündeme gelmiştir. Hristiyanlığın ilk 
dönemlerinde tanrının kanunlarının laik yöneti-
cilerin kanunlarına üstün geldiği görülmektedir. 
İslam dini ise iman, barış, güzel ahlak, hakkani-
yetli adil yaşam, insani değerler üzerine temelli 
mükemmel evrensel bir din anlayışına sahip olma-
sıyla, hem ferdin hayatını, hem toplum hayatını, 
hem kurumsal alanı tanzim etmek üzerine yaptığı 
düzenlemelerle dünya saadetiyle ahiret saadetini 

İnsan hakları kavramı sosyolojik, hukuksal, psiko-
lojik, toplumsal, tarihsel, dinsel anlamda ve içe-
rikte ele alınması gereken çok zengin bir kavram 

olmasıyla birlikte insanın sadece insan olması nedeniyle 
sahip olduğu hakları ifade eder. Bu haklar, insanın değeri-
ni ve onurunu (ahlaki, siyasi, hukuki, dini, felsefi, kültürel 
vb.) korumayı ve geliştirmeyi amaçlayan evrensel kural-
lardır. Bu hakları tek bir merkez etrafında ve düşüncede 
ele almak doğru olmayacak her bir bilim dalının katkı 
sağlayacağı interdisipliner (disiplinlerarası) bir yaklaşımla 
incelemek daha doğru olacaktır.

İnsan hakları; insan olmanın gereği olarak, din, dil, ırk, 
cinsiyet, toplumsal köken, ulusal aidiyet vb. hiçbir ayrım 
gözetmeksizin tüm insanların yararlanacağı nitelikte olup 
zamandan, mekândan, ekonomiden, kültürden bağımsız, 
insanın doğarken beraberinde getirdiği onurdan kaynak-
landığı kabul edilen haklarıdır… İnsan hakları kaynağını 
etikten, doğruluktan, ahlaktan, vicdandan alan hukuksal 
değerlerdir. İyi olan her şey veya değer insan hakları 
değildir. Buradaki temel ayrım, insan haklarının in-
san onuru için gerekli olması ve evrensel olmala-
rında gizlidir.

birlikte kazanmayı esas alır. Toplumsal yaşamda-
ki düzen ve sistemi kurmak, Medine ve ona bağlı 
yerlerde bulunan Müslüman, Yahudi, putperest ve 
diğer bütün toplulukların haklarını garanti altına 
almak için Hz. Muhammed’in devlet başkanlı-
ğında düzenlenen, kimi uzmanlarca dünyada ilk 
anayasa örneği olarak kabul edilen, siyasi, kanuni, 
hukuki, belge niteliğinde olan 622 tarihli Medine 
Sözleşmesi veya Vesikasıdır. Hz. Muhammed 
dünyadan ayrılmadan önce 632 tarihli son veda 
haccındaki Veda Hutbesi de yine aynı şekilde 
bütün insanların eşitliğini vurgulayan ve kadın 
haklarından bahseden, insan haklarına kaynaklık 
eden evrensel hukuk kuralları niteliğinde olan ka-
idelerdir. Batı dünyası bu değerleri yüzyıllar sonra 
1950 yıllarına doğru nice savaşlar, zulümler, sınıf 
ayrımları sonucu elde etmiştir. İslam dünyası yüz-
yıllar öncesi bu hukuk sistemini düzenlemiş olsa 
da ne yazık ki Muhammedi anlayış dört halifenin 
hilafetinin saltanata taşınmasıyla beraber zahiren 
bitmiş ve velayet ile beraber batına taşınmıştır.

İlk çağdan itibaren insanı her şeyin ölçüsü ola-
rak ele alan hümanist felsefenin başladığı doğru-
dan demokrasinin uygulandığı eski Yunan şehir 
devletlerinde doğal haklar olarak önemli bir yer 
almıştır.

Yunan site devletlerinin üzerinde durduğu do-
ğal haklar anlayışı Roma imparatorluğu dönemin-
de de varlığını sürdürmüş daha sonra 1215 tarihli 
Magna Carta Sözleşmesi bugünkü insan hakla-
rına kaynaklık ettiği söylenebilse de o zamanki 
Avrupalı insanlar kanunilik ilkesi nedir bilmediği, 
suç, suçlu ve suça göre ceza, kavramlarının tanı-
mı yapılmadığı için, Ortaçağ boyunca Engizisyon 
tarafından, zulüm ve infazlara maruz kalmışlar-
dır. Modern İnsan Haklarının felsefi arka planı 
17. yy. liberal aydınlanmacılığı Rasyonalizme 
dayanır. John Locke modern insan haklarının 
kurucu babası olarak kabul edilmektedir. Jean-
Jacques Rousseau, Montesquieu gibi filozoflar 
ile T. Hobbes’un pozitif hukuk sistemi ile hakları 
geliştirmiştir. İngiltere’de 1689 devriminden son-
ra geliştirilen Yurttaş Hakları Beyannamesi, 1776 
ABD Bağımsızlık Bildirgesi, 1789 Fransa İhtilali 
sonrasında ilan edilen İnsan ve Yurttaş Hakları 
Bildirgelerinde, insanların özgür olduğunu ve eşit 

İnsan, Hak ve
Kurtuluşu
Yeşim Yıldız Kalaycıoğlu
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yaşamaları gerektiğini, insanların zulme karşı di-
renme hakkı olduğunu, her türlü egemenliğin esa-
sının millete dayalı olduğunu ve mutlak egemenli-
ğin bir kişi ya da grubun elinde bulunamayacağını, 
devleti idare edenlerin esas olarak millete karşı 
sorumlu olduğunu, hiç kimsenin dini ve sosyal 
inançları yüzünden kınanamayacağını ortaya ko-
yuyordu. 18.yy da I. Kant, J.S. Mill, Thomas Paine 
gibi filozofların çalışmaları insan haklarını etkile-
miştir. Kölelik karşıtı hareketler, demokrasi müca-
delesi özellikle demokratik katılım, genel oy ilke-
si ve kadınların oy kullanma hakkı gibi alanlarda 
insan hakları mücadelesi yoğunlaşmıştır. 1945’te 
2. Dünya Savaşı’ndan sonra Birleşmiş Milletler’in 
(BM) kurulmasıyla insan hakları kurumsal olarak 
da dünya politikalarında yerini almıştır. Birleşmiş 
Milletler tarafından 10 Aralık günü, İnsan Hakları 
Evrensel Bildirisi’nin kabul edildiği 1948’den bu 
yana İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaktadır.

Sömürgeciliğin, emperyalist politikaların ve 
büyük güçlerin, ırkçılığın, dinsel farklılıklardan 
kaynaklanan sorunların, sınıf ayrıcalıklarının, cin-
siyet farklılıklarının, insanın daha iyi, daha doğru, 
daha güzel yaşaması için çıkmış ancak çıkış ama-
cından sapmış “izm”lerin, ideolojilerin, demokra-
sinin (hızın ve hazzın) hâkimiyetindeki sistemde 
kapitalist ihtiraslar, siyasi ve ekonomik çıkarlar 
küresel gündeme hükmediyor. İnsan olmanın, ko-
rumanın, hakkın, liyakatin, değerlerin değil, güçlü 
olanın sözünün geçtiği, kazandığı, “sahip olma”-
nın, tüketmenin, değerli olduğu günümüzde her 
türlü vicdansızlık, adaletsizlik, ahlaksızlık normal 
hale gelebiliyor. İnsan onuru göz ardı edilip insan 
itibarsızlaştırılıp değersizleştiriliyor.

Onur, insanı insan yapan en önemli nitelikler-
den biri olup, kişinin kendine verdiği değeri ve 
başkalarının kendine göstermesi gereken saygıyı 
ifade eder. Varoluşuyla onurlandırılan insan aile-
sinden ve çevresinden öğrendikleriyle onurunun 
farkına varır ve Allah’ın emaneti olarak sorumlu-
luğunu taşır. Onur, şeref, izzet, itibar, değer, kerem 
vasıfları bizzat yüce Allah’ın doğuştan her insana 
verdiği lütuftur.

İnsan; aklı, iradesi ve vicdanıyla yüce Allah’ın 
isim ve sıfatlarına camii olacak istidat ve kabili-
yetlerde (ahsen-i takvim) denilen kıvamda, ölçü-
de, surette, yüce ve şerefli olarak en güzel şekilde 
yaratılmıştır. Varlığın vücutta göründüğü insan bir 

yapısal özellikte isyankâr bir varlıktır. “Ünsiyet” 
anlam olarak insanların toplum içinde birbirleriy-
le uyum, yakınlık, hak üzere yaşaması gerektiğini 
ifade eder.

“Hak” sözlükte batılın( gerçeğe uymayan) zıd-
dı, yerine getirilen hüküm, adalet, varlığı sabit 
olan doğruluk, gerçeklik, olması gereken kesin 
şey anlamındadır. “Hak” Allah’ın esma, sıfat ve 
fiillerinden olup adaleti, dengeyi, ölçüyü, ahengi, 
güzelliği vb. temsil eder. İnsan makro-kozmosu 
içinde barındıran dürülü bükülü mikro-kozmos 
âlemdir. Ne zaman ünsiyet ehli olup, hak üzeri ya-
şarsa, içte ve dışta barış tesis edilir ve yeryüzü sulh 
diyarı olur. Varlığını tanımak, hatırlamakla sorum-
lu olan insan, yüce yaratıcısının emanetini hatır-
layarak, esma ve eylemlerinde sorumluluklarını 
yerine getirerek hakiki bir insan (insan-ı kâmil) 
olarak, varoluşla barışır, İslam (barış) olur.

Evrenin, sistemin işleyişi sebebiyle insanların 
gelişimleri, farkındalıkları, idrakleri, bilişleri, batıl 
ile hak ayrımının ortaya çıkması ancak birbirlerine 
zıt olan karakterlerin çatışkılarına bağlı olduğun-
dan insan kendini ilişkilerinde çift kutuplu çatışkı-
ların, belirsizliklerin içinde bulur. Uzak doğu fel-
sefesinde yin ve yang denilen karşıt gibi gözüken 
kavramlar aslında birbirlerini tamamlayan, devini-
mi sağlayan unsurlardır. İkisinin varlığı birbirine 
bağlıdır. Varlık, ancak yokluğun mevcudiyeti ile 
oluşur. “Karşıt olan şeyler bir araya gelir ve uz-
laşmaz olanlardan en güzel uyum doğar. Her şey 
çatışma sonucunda meydana gelir.” Herakletios 
(MÖ 535 – 475)

Dünyadan her inançtan, her kültürden bilgeler 
orta yolu her şeyin kararını savunmuşlardır. Aşırı 
uçlar gerilim yaratır ve er geç zıt yöne doğru sal-
lanmayı gerektirir. Farkındalık ve bilgeliğimizin 
ölçüsü de hayatlarımızın ve eylemlerimizin orta 
yol çevresinde ikiyi bir yapıp dengeye gelmemiz-
de kendini gösterir.

Semavi kitaplar insanların ihtiyaçları ve se-
viyeleri doğrultusunda insanlığa indirilmişlerdir. 
Üç semavi dinin peygamberi, yol göstericileri 
olan Hz. Musa aklın ve yasanın, Hz. İsa sevginin, 
Hz. Muhammed ise güzel ahlakın temsilcileri ve 
öncüleridir. Akıl, sevgi, güzel ahlak insanı insan 
yapan vasıflardır. İnsanı diğer varlıklardan üstün 
bir konuma getiren özellik hak ile batılın arasın-

taraftan yaratılmışların şereflisi, yüce Yaratanın 
yeryüzündeki halifesi ve mukaddes emanetini ta-
şıyıcısı yüceler yücesi (a’lâ-yı illiyyîn) bir varlık 
iken diğer taraftan insan olmanın kadrini, değerini, 
sorumluluklarını bilmediği, tutkularının ve arzula-
rının esiri, gerçeğe karşı direnen inkârcı, aşağıların 
aşağısı (esfel-i sâfilîn) bir karaktere bürünebilmek-
tedir. İnsan iyiliğin, doğruluğun, güzelliğin aynası 
olabildiği gibi, kötülüğü, yanlışlığı, çirkinliği de 
yansıtabilmektedir. Tüm iyi hasletler kadar kötü-
lükleri de bünyesinde potansiyel olarak taşıyan 
insanın önüne onu kemale taşıyacak fırsatlar çık-
tığı gibi onu en aşağılara düşüren durumlara da 
düşmektedir. İlahi adalet anlayışına göre herkesin 
kendi cüz-i iradesinden, seçimlerinden, eylemle-
rinden sorumlu tutulacağı, sonuçlarını hem dün-
yada, hem ahiretinde göreceği, yaşayacağı insan, 
kelime olarak nereden türetilmiştir? Ne manaya 
gelmektedir? İnsan, nasıl bir insan olmalıdır ki 
hüsran ve ziyan içinde olmasın? Barışta, huzurda, 
saadette, kurtuluşta olsun. Hak kavramının açılımı 
nedir?

“İnsan” kelimesi Arapça olup, köken itibariy-
le “ünsiyet” ve “nisyan” adlarında iki farklı ke-
lime kullanımı olduğu görülmekle birlikte irfanî 
gelenekte üçüncü ilke olarak “isyan” eden varlık 
olarak tanımlanır. “Nisyan” ise unutmak, affet-
mek anlamlarına gelmekte olup, insanın unutkan 
bir varlık olduğuna işaret eder. Bir şeyin unutul-
muş olması onun daha önceden biliyor olmasını, 
insanın ezeli bilgiyle doğduğunu ve doğduktan 
sonra varlığında kayıtlı olan bilgiyi unuttuğun-
da da varlığına yabancılaştığını ifade etmektedir. 
Unutmakla dünyaya gelen insan, kendine yapılan 
kötülükleri de unutarak, onları affederek insanlığı-
nı bulacak, kendini var etme sürecinde değerlerini, 
niteliklerini hatırlayarak insanlığını ikmal edecek, 
var olma gayesini gerçekleştirebilecektir. İnsanın 
dünyadaki insan olma yolculuğu ve süreci unut-
mak-hatırlamak, cehalet-bilmek arasındaki geli-
şim, bilişim

farkındalığını oluşturur. İnsanın varlığını hatır-
laması, tanıması asli görevi ve sorumluluğundadır 
ki varlığını onurlandırması kemale gelmesiyle, 
kendilik bilincine varmasıyla olur. İnsan, hem ken-
disinin içsel çekişmelerine nefsine “isyan” eden, 
onlardan arınmak için mücadele eden, hem dışa-
rıdaki haksızlıklara meydan okuyan, baş kaldıran 

da ayrım yapabilecek akıl, irade ve vicdana sahip 
olmasıdır. Akıl rasyonel yetimiz olup, insanlar 
arasında iletişim, fikirler, olaylar, durumlar ara-
sında bağlantı kurduran, vicdan ise ahlaki otori-
te, değerler, eylemler hakkında adalet sağlamaya 
yarayan cevherimizdir. Bu iki yeti herkeste olup, 
çevre, eğitim, kültür, çıkar gibi nedenlerle gelişir 
veya körelir. Körelirse, insan hak, hukuk tanımaz, 
zalimleşir. İnsani melekeler, vicdan geliştirilirse 
insan merhamet, irfan, basiret sahibi, hakkaniyet-
li olur. Haddini, sınırlarını bilir. Her şeyi kendine 
hak görmez, her şeyde hakkı görür. Hak yemez, 
herkese hakkını verir. Kendi vicdanını kendisi 
denetler. Kendi kendinin efendisi olur. Kendisini 
kurtuluşa erdiren salih amellerle her türlü sorum-
luluğu yerine getirmenin huzurunu taşıyan kalbi 
selim, aklıselim, zevk-i selim içinde olur.

Gönül güzelliğin, sevginin yeridir. Sevgi hem 
var olmak hem var kılmaktır. Kaynağını sonsuz 
olandan aldığı için evrenin en güçlü enerjisidir. İyi 
niyet, doğruluk ve istikamet bütün hayati faziletle-
rin, medeni esasların çıkış noktasıdır. Yatayda tüm 
varoluş ile, dikey bağlantıda Yüce Yaradan’ımız, 
Rabbimizle, kendi merkezimizde dengede kalarak, 
aklı, kalbi, vicdani dosdoğru (sırât-ı müstakîm ) 
yolda olmak; dini inanışlarda ve dünyanın birçok 
kültüründe yer alan Nuh tufanı efsanesindeki in-
sanlığı muzaffer eyleyen Neciyyullah (kurtuluşa 
erdiren) Hz. Nuh’un gemisinde olmak gibidir… 
Nuh(as) insanlığı hidayete davet eden, insanlığa 
gönderilmiş ilk resuldür ve tufandan sonra in-
saniyet dönemini açmıştır. Nuh’un gemisi, çağ-
rıyı duyup iman edenlerin, yetmiş iki milleti bir 
eyleyenlerin, aslanla ceylanın, kurtla kuzunun, 
bütün hayvan ve varlıkların birbirleriyle rıza iliş-
kisi içinde olduğu tevhit gemisidir. Yüce Yaradan 
bir ayette şöyle buyurmuştur: “Biz yalnız Nuh’un 
soyunu kalıcı kıldık” (Sâffât 77). İnsanlar dünya-
nın her yerinde Nuh’un gemisini arayıp dururlar. 
Bununla ilgili çeşitli varsayımlar ve fikirler yü-
rütürler. Aslında aradıkları, kurtuluşları ve hida-
yetleri kendi içlerindedir. Bizi varoluşla bütüne 
getirecek, kurtuluşa erdirecek bütün yetilerimiz 
içimizde, imanımızda, niyetlerimizde, eylemleri-
mizde saklıdır.

Niyetimiz, eylemimiz, yolumuz, sevgi, güzel 
ahlak, adalet, insan, insanlık olsun, hak olsun, 
hakk için olsun…
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İnsan Hakları nedir diye baktığımız zaman, Vi-
kipedi’de kavramın “İnsan hakları, tüm insanların 
sahip olduğu temel hak ve özgürlüklere denir. İn-
san hakları, ırk, ulus, etnik köken, din, dil ve cin-
siyet ayrımı gözetmeksizin tüm insanların yararla-
nabileceği haklardır. Bu hakları kullanmakta her-
kes eşittir. Diğer yandan insan hakları terimi bir 
ideali içerir,” 1 şeklinde açıklanarak, ayrım yapma-
dan insan haklarının korunup kendilerini özgürce 
ifade edebilmelerinin hakları olduğunu, ayrıca bir 
ideali de içerdiğini vurguladığını söyleyebiliriz.

1948’de, BM Genel Kurulu’nda kabul edilen 
bildiriyi kısaca değerlendirecek olursak; insan öz-
gürlüğü ve haklarının korunması yoluyla, kişinin 
kendisini insanlığa daha faydalı bir bireye dönüş-
türmesini sağlayacak koşulları sağlamak ve bu ko-
şulları muhafaza etmenin amaçlandığı görülebilir.  
(Beyannamenin tamamına www.ohchr.org adre-
sinden ulaşabilirsiniz. 2)

Doğan Özlem “Tarih Felsefesi” kitabında, “Ta-
rihe insanın özgür eylemlerinin gelişme ve iler-
leme tarihi olarak bakamadığımız sürece, insani 
olaylar “anlamsız bir gidiş” olarak kalır.” 3 ifade-
sini kullanmıştır. Burada, insanın kendisini devin-
dirdiği ve gerçekleştirdiği süreçlerde özgürlüğün 
ne kadar önemli olduğunu vurguladığını görebili-
riz.  

Peki, özgürlük niye bu kadar önemli? Özgür-
lük, insanın seçme, seçebilme hakkına sahip ol-
ması ile doğrudan bağıntılıdır. Seçme öncelikle, 
düşüncede neyi düşüneceği ve neye yöneleceğini 
seçme ile başlar. Bu, konuşmasına ve kendini ifade 

1  https://tr.wikipedia.org
2  BM İnsan hakları Yüksek Komiserliği  www.ohchr.org
3  Doğan Özlem, Tarih Felsefesi

etmesine etkir, dolayısıyla da eylemlerine… Yani 
insanın amacı ve eylemleri özgür iradesi ile doğ-
rudan bağıntılıdır, diyebiliriz. Bunun ise ne kadar 
önemli olduğunu Gazi M. Kemal’in “Hiçbir za-
fer gaye değildir. Zafer, ancak kendisinden daha 
büyük olan gayeyi elde etmek için gerekir en belli 
başlı vasıtadır. Gaye, fikirdir. Zafer, bir fikrin ihtih-
saline (elde edilmesine) hizmet nispetinde kıymet 
ifade eder. Bir fikrin ihtihsaline dayanmayan bir 
zafer payidar olamaz (yaşayamaz). O, boş bir gay-
rettir. Her büyük meydan muharebesinden, her bü-
yük zaferin kazanılmasından sonra yeni bir âlem 
(dünya) doğmalıdır, doğar. Yoksa başlı başına bir 
zafer, boşa gitmiş bir gayret olur,” 4 söyleminde ra-
hatlıkla bulabiliriz.  

İnsanın seçimi dünyasal arzu ve talepler ile kir-
lenmiş ise, seçiminin özgürlüğü görünümde olur. 
Çünkü arzularının (putlarının) kölesi olarak dün-
yevi/geçici hevesleri tatmin etmesinin ötesine ge-
çemeyecek, yaradılış amacına hizmet etmeyecek-
tir. Oysa dünyevi arzularından arınmış (putlarını 
kırmış) kişi sadece Hakkın vicdanından ona ilham 
ettiğine yönelir. Bu kişiler, düşünce-söylem-eylem 
deviniminde Hakkın bilinmesinde ve Hakka yö-
nelmek isteyenlerin de ortaya koydukları eserler 
(sanat/estetik) düzleminde Hakka cezbedilmele-
rinde rol oynarlar. 

“İbn-ül Arabi Metafiziği” kitabında Ekrem De-
mirli; “İnsan teriminin etimolojisinde kelime, an-
lamı itibarı ile “nisyan” ve “ünsiyet etmek” gibi iki 
zıt anlamdan türetilmiştir” 5 ifadesini kullanır. Bir 
taraftan nisyanın gereği kendi ilahiliğini unutması 
-ki bu onu hata yapmaya, yanlış yapmaya iter; ama 

4  M. Kemal Atatürk, Ankara, 16 Eylül 1921
5  Ekrem Demirli, İbn-ül Arabi Metafiziği 

aynı zamanda da yeni bir sayfa açmasına, yeniden 
başlamasına da imkân sağlar. Çevresine de potan-
siyel enerji açısından gereken çileyi sağlamış olur. 
Çile tekâmül için büyük bir ivme sağlar.

Ünsiyet etmek açısından ise ya dünyaya meyle-
der, ya da Rabbine (kendi Has esmasına), ya çev-
resinin devinimini hızlandıracak unsurlara vesile 
olur, ya da kendi tekâmülü, inisiyasyonununda 
kendi kemaline doğru giden yolda hızla mesafe 
kat eder.   

Bu veriler ışığında “halka hizmetin Hakka hiz-
met” yani “ibadet” olduğu konusunu ele alacak 
olursak, “Yaratılış Tekilliği ve İşleyişteki Teknik” 
kitabında Mithat Sönmez; gerçek hizmet/ibadetin 
ancak sevgi ile yapılırsa, (“Sevgi olmadan yapılan 
iş, içi boş bir tohumu ekmek gibidir. Hiçbir sonuç 
vermez.” 6) amacına ulaşabileceğini izah eder, sev-
ginin de bu işte ne kadar önemli olduğunu vurgu-
ladığını görebiliriz.

Burada felsefenin oynadığı role değinmeye 
çalışacak olursak, felsefe; insanın kendini bilme/
bulma yolculuğu, Yaradan’ı “sevgi” ve “külli/tü-
mel bilgi” olarak kabul edip, O’na kavuşma ve Bir 
olma halini sevgi ile birleyerek, bilmenin gerektir-
diği ayrıştırıcı bilginin basamaklarını ise birleşti-
rip O’nun ayrımsız birliğinde Bir olabilme yolcu-
luğudur, denebilir mi?

Âşık olanın âşık olmayan birine aşkı anlatmaya 
çalışması gibi beyhude bir çaba, ama aynı zaman-
da âşık olmasını sağlamaya çalışıp aşkı anlamaya 
çalışmasını sağlamak diyebiliriz. 

 Felsefe, ezoterizm veya tasavvuf gibi yollar 
ile kendini veya Rabbini bilen insan, kendinden 
ayrı gördüğü ve yabancı bulduğu şeylerin sınırına 
gelip bunları aştıkça, kaygılarından kurtulmaya ve 
kendini bilip ifade edebilme ilgili de umutlanmaya 
başlar. Kendini bilenin Rabbini bilmesinden aldı-
ğı ilhamlarla, ideal olanları ve olması gerekenleri 
sanat/estetik izdüşümleri aracılığı ile, insanların 
cezbedilip Hakka yönelimleri sağlanabilir. 

Ayrıca Özgür İnsan, Yaradan’ın Hak, Adl isim-
lerinin görünüşe çıkması adına da elinden gelen 
her türlü fedakârlığa hazır olur. Özgürlükleri savu-

6  Mithat Sönmez, Yaratılış Tekilliği ve İşleyişteki Teknik 

nup adaletin gerçekleşmesini sağlamak suretiyle, 
insanlığın içindeki özün saf kalmasına ve güçlen-
mesine yardımcı olur. Ying-Yang ile vurgulandığı 
gibi, her şeyin yine kaynağına dönmesine yardımcı 
olur. Esasında her şey olacağına varır. İnsan seçi-
mi ile sadece tarafını belirlemiş olur. İbrahim’in 
ateşini söndürmek için su damlasını ateşe taşıyan 
karınca misali…

İnsanın, Yaradan’ın yarattığı varlıklar arasında 
yaradılış itibarı ile kâinatta seçme hakkı olan, yani 
özgür iradeye sahip tek varlık olduğunu söyleyebi-
liriz. Kendisini ve yaradılış amacını ortaya koya-
bilmesi için de, özgür irade ile hareket edebilmesi, 
olmazsa olmazdır. 

İnsan haklarına baktığımız zaman da tüm ko-
şulların, insanın özgür irade ile hareket edebilme-
sinin şartları üzerine kurulu olduklarını gözlemle-
yebiliriz.

Dünya üzerindeki egemen sistemlere baktı-
ğımız zaman ise; insanı kendi çıkarlarına hizmet 
ettirebilmek için, iradelerini ellerinden alacak sis-
temleri beslediklerini kolayca görebiliyoruz.  Biat 
kültürleri, baskı rejimleri, faşizan veya ayrılıkçı 
ideolojiler gibi...

İnsan, iradesini ve özgür seçimini, karşılığında 
arzuladığı şeyleri vereceğini düşündüğü için kendi 
eliyle pompalanan idealler, inanç kalıpları, çıkar 
çatışmaları gibi rahatlıkla putlaşmaya gidecek (Fi-
ravun: İktidar, Karun: Zenginlik ve Bel’am: İnanç-
sal tahakküm) yapılara teslim edebiliyor.  

Bu açıdan baktığımız zaman, dünya üzerindeki 
insanların acaba ne kadarı özgür iradesi ile hareket 
ediyor diyebiliriz? 

Bize insan hakları kanunen verilmiş ve hakları-
mız savunulmuş olsa dahi, ne kadar özgürüz?

Belki çoğumuz hapislerde veya savundukları-
mız için yasal kovuşturma geçirmemiş olabiliriz. 
Ama kendi fikriyatımızda ve vicdanımızda ne ka-
dar özgürüz?

Hayallerimizin, yaradılışımızın peşinden ne 
kadar gidebiliyoruz? 

Yoksa irademizi teslim ettiğimiz kişilerin ha-
yallerinin gerçeklemesinde, onların arzularının 
tatmin edilmesinde sadece figüran mıyız?

İnsan Hakları ve
Olmazsa Olmaz Özgürlük 

Kemal Aytuğlu
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kelimesi “ukl” kökünden geliyor olup “bağ” “iliş-
ki” anlamındadır. Bir şeyi akletmek, o şeyi bir 
başka şeyle ilişkilendirmek bağlamaktır. Kendini 
idare edebilen insan, hikmete bağlı akılla hakları-
nın sınırlarına riayet edebilendir. İdare etmek veya 
yönetmek “müdür” olmak demektir. İnsan duygu-
lanımları da içinde bulunulan durumun koşullarına 
yani şartlarına göre değişir. Bir yeni varoluş kıpı-
sının ortaya çıkması için ise gerekli şartların ol-
gunlaşması ve koşulların tamamlanması olmazsa 
olmazdır.

Arapça “vakit” kelimesinin karşılığı “şartların 
oluştuğu, münasip olduğu an’dır”. Örneğin; doğu-
mun ve ölümün saatinden veya zamanından değil 
vaktinden, diğer bir deyişle şartlarının hâsıl olma-
sından bahsedilebilir.

Arzu ve heyecanlar yani “geçici istek” ve “güç-
lü geçici duygu” durumlarına bürünerek her irad 
ettiğini hak görmek, insanın zorunlu doğasıdır ve 
içtepilerinden kaynaklanır, demiştik. Geçici olma-
ları ise evrim içinde bulunan şartların da değişiyor 
ve gelişiyor olmasından ileri gelir. İnsan için her 
şey içsel ve dışsal koşulların bir bileşkesi olarak 
oluşa gelmektedir. Mevcut şartların değişmesi 
ile arzu ve heyecanların nitelik ve mertebeleri de 
değişecektir.

Arzular; eğer akıl (değerlere bağlıysa sezginin 
devreye gireceği) hikmet ile birleşir ve değerlerle 
yüceltilirlerse iffet olurlar. Heyecanlar ise şecaat 
mertebesine dönüşürler. Öyleyse mevcut şartları 
(değişmeyenlere yani “değerlere/ilkelere” bağlı 
olarak) hayata bir anlam verecek tarzda dönüş-
türmek, dolayısıyla akl-ı hikmetle idare etmek ve 
vakti yönetmek, vaktin müdürleri olmak mümkün 
müdür?

Volontarizm akımına göre; böyle bir şey müm-
kün değildir. Yani “istek” ya da “doğal irade” akla 
göre daha evvel ve daha üstündür. Volontaristlerin 
kullandığı irade kavramı kendi savları içinde arzu 
kavramı ile aynı anlamı içermektedir. Her ne ka-
dar arzu ve heyecanların Schopenhauer tarafından 
volontarist bir anlayışla yetkin bir şekilde konu 
edildiğine rastlasak da literatürde arzulara uygun 
davranmayı esas alan Stoacıların ilk sıraya koyul-
duklarını görürüz. 

İnsan; fıtratı gereği, doğal olarak heyecan 
duyar ve arzularının tamamını kendine hak 
olarak görür. Süleyman mabedinin girişin-

de bulunan iki sütun Boaz ve Yakin sırasıyla, he-
yecanın ve arzunun sembolleri olarak yorumlana-
bilir. İslam’ın Hac ritüelinde de Kâbe’yi tavaf et-
meye yine iki sütunlu Hacer-ül Esved ve Makam-ı 
İbrahim arasından başlanır. Aynı şekilde semitik 
öğretinin bir merhalesinde de Sufi geleneğinde 
ifade bulan “eşikte durulmaz” sözünden kasıt, bu 
iki sütun arasının durulmaması gereken, aşılması 
elzem bir zorunlu durum (derviş) olduğudur.

Psikoloji biliminin babası Sigmund Freud, vah-
şet – şehvet çifti olarak bu iki sütunu psike para-
digmasında temel alır. Arzu ve heyecan ikilisinin, 
hayatta kalma ve üreme içtepi çiftiyle köken ola-
rak birliği vardır. Aristoteles, “Metafizik” ismiyle 
tanıdığımız eserine şu cümlesiyle başlar: “İnsan 
doğal olarak bilmek isterler.” Bu ifadenin en çok 
öne çıkarılmış olan öğesi “bilmek” işlevi olmuş, 
hatta Latince “sapiens” kelimesinden hareketle 
bilen-insan “homo sapiens” tamlaması literatürde 
yerini almıştır.

Ancak cümlenin yükleminin özellikle “is-
temek” olduğuna vurgu, pek de yapılmamıştır. 
“Bilmek” kelimesini bir an için kaldırsak, öner-
me; “İnsan doğal olarak ister” şeklini alacaktır ve 
insan tabiatı gereği her isteğinin hak olduğundan 
hareket edecektir. Buradan referans aldığımızda 
ise; insan en azından eşik formu olarak “istek” 

ya da “irade” varlığı yani “homo voluntas” diye 
anılabilmektedir.

Beşer aşamasındaki insansı, bu mertebede her 
istediğini kendinde hak olarak görür. Bu istek; 
diğer canlı türlerinde olduğu gibi beşer için de 
vazgeçilemez tarzda baskın olmakla beraber bi-
linen evrim sürecinin son basamağında kendisini 
tahtından indirebilir bir yeti ile karşı karşıya gelir. 
“Arzu” kelimesi Farsça olup Türk Dil Kurumu ta-
rafından “istek ve heves” şeklinde çevrilmektedir. 
“İstek” karşılığı olarak Farsça “arzu” kelimesini 
eksik ifade etmekle beraber tam karşılığı Arapça 
“heves” kelimesidir. Türkçede “arzu” kelimesinin 
anlamdaşı aslında “istek” değil “geçici istek”tir. 
“Heyecan” kelimesi de Arapça olup TDK Türkçe 
karşılığını “güçlü ve geçici duygu durumu” diye 
ifade etmektedir. Tüm bu tanımlamaları da “eşik-
te durulmaz” bağlamında değerlendirmek gerekir. 
Çünkü eşik durumu evrim ürünü insan formu için 
geçici olmalıdır.

En başa dönersek; her isteğini hak görmesine 
neden olan arzuları ve heyecanlarının idrakinde 
olarak akl-ı hikmetle idare eden insan bu bağ-
lamda da “homo sapiens”dir. Hak olarak görülen 
heyecan ve arzular; kolayca öfke ve harislik gibi 
fahiş duygulanımlara yol açar. Akl-ı hikmet ise za-
man ve mekândan, dolayısıyla şartların eseri olan 
arzu ve duygulanımlardan münezzehtir. 

Akıl kelimesi de heyecan ve arzu kelimeleri 
gibi Türkçe bir kelime olmayıp Arapçadır. Akıl 

David Hume; iradenin yönelimlerinde aklın 
hiçbir rolünün olmadığını söylerken “Akıl sadece 
arzuların kölesi olabilir ve onlara hizmet etmekten 
başka bir işlevi olduğunu da asla iddia edemez,” 
demektedir.

Prof. Dr. Mustafa İnan ise; “Akıl hayatın ma-
nasını ve gayesini anlayamaz, onu ancak ruh yük-
selmesiyle kavramak kabildir,” demektedir. Öte 
yandan William James düşüncelerini kendine has 
şu deyişiyle taçlandırır: “İnsanlar, diğer haklarına 
ve diğerlerinin haklarına engel olmadan ‘en az za-
rarla’ sahip oldukları arzularını gerçekleştirmek 
zorundadırlar.”

İnsanın “irade varlığı” diye konuşlandırıldığı 
volontarizm akımının yaptığı olumlama hep irade 
üzerineyken, James’in son hükmü altında yatan 
şey ise “olumsuz irade” olmuştur. Olumsuz irade 
kullanmak yani insanın arzu ve heyecanları dolayı-
sıyla ihtiyaç ve kendisinde hak görmesine rağmen 
“isteği yapmamayı – istemek” literatürde “ihtiyar 
etmek” ifadesiyle yerini almıştır. Bu noktada ihti-
yar edebilmeyi sağlayan ise bireyde “değerlerden 
kaynak alan akl-ı hikmetle” arzu ve heyecanları 
yaratmış olan koşulları değiştirebilmektir.

“Homo sapiens” arzu ve heyecanlarını, (de-
ğerlerden sezgilerle hayatın gayesine erişmiş hik-
metten sibernetik beslenen akıl ile) süreci ve vakti 
idare eder mertebeye geldiğinde artık ona “homo 
sapiens” demek de eksik kalacağından “kendini 
yani bileni bilen”, haklarını özgürce sınırlayabi-
len anlamında “homo sapiens sapiens” niteleme-
si yapılır. Bu yüzdendir ki vaktin müdürleri, yani 
ihtiyar edebilenler koşullardan etkilenmezler ve 
akl-ı hikmetle değiştirebilirler, ihtiyarlar lâ mekân 
ve lâ zamanda “şimdi”de ya da “an-ı daim”dedir-
ler. Yine aynı nedenle onlara yaşları sorulamaz; 
vakt sürerler ve daim – şimdi’de olduklarından hiç 
yaşlanmazlar.

Kaynakça:
1- Pragmatizm, William James
2- Prof. Dr. Mustafa İnan Konferans ve Makaleleri, İTÜ 
3- Felsefe Sözlüğü, Orhan Hançerlioğlu
4- Çağdaş Felsefe Tarihi Ders Notları, Ömer Yıldırım
5- Bilmek ve İstemek, Schopenhauer

Akl-ı Hikmet ve Hak
Kutay Akın
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2004 veya 2005 yılının Haziran ayında 
tur kapsamında turistik bir ziyaret için 
Mardin’deki Mor Gabriel Manastırı’na 

gitmiştik. Hava oldukça sıcaktı ve grubun çoğun-
luğu orta yaş ve üstü hanımlardan oluşuyordu. 
Güneşin altında kapıda uzun süre beklemek zorun-
da kaldık. İçeri alındığımızda ise, din görevlisi ol-
duğunu tahmin ettiğim bir adam, elinde bir roman-
la yüksek bir yerde durup bizi karşıladı (veya hoş 
gelmediğimizi anlatmak için elinden geleni yaptı). 
Güneşin altında neredeyse yarım saat bekledikten 
sonra bu tarz bir muamele açıkçası bizi biraz si-
nirlendirdi. Sonra gruptan bir hanım bu adamla 
Arapça konuşmaya başladı. Kadınla adam sohbet 
ettikçe (bu arada adam yukarıda, kadın aşağıda du-
ruyordu) adamın yüzü değişmeye başladı. O asık 
suratlı adam gitti, yerine gülümseyen hoş sohbet 
birisi geldi. Hanım ile daha sonra konuştuğumuz-
da, babasının uzun süre Suriye’de görev yaptığını, 
bu nedenle bölge kültürünü ve dilini çok iyi bildi-
ğini anlattı. Bizim din görevlisi, bu hanım ile ko-
nuştuktan sonra bize manastır ve kendi inanışları 
hakkında bilgi vermeye başladı. O gün çok şey an-
lattı, düşünce sistemimde büyük bir sarsıntı yarattı, 
bu nedenle kendisine hâlâ minnettarım. O gün din 
görevlisinin anlattıklarının ne olduğunu detayıy-
la hatırlamıyorum, ama ağzım bir karış açık onu 
dinlediğimi hatırlıyorum. Ben o gün orada gelene-
ği gördüm. Beni şaşırtan şey ise, geleneği(mi) bir 
Hristiyan manastırında görmüş olmamdı. Seneler 
sonra farklı bir geleneği(mi), Belgrad’daki bir ka-
tedralde gördüm. İçinde tamirat devam eden kated-
ralde dini bir müzik vardı. Gözlerimi kapadım ve 
aynı şaşkınlığı tekrar yaşadım. Camide sanat müzi-
ği çalınması çok tuhaf gelmişti. Bana ait olan gele-
nekle, olmayanı ayırt edebiliyorum. Örnek olarak, 
Avrupa’daki gelenek bana ait değil. Peki, o zaman 
gelenek tam olarak nedir? Neden ve nasıl bu kadar 
içeriden yakalayabiliyor? 

Bruce Lipton Youtube’daki videosunda 1, bi-

1   https://www.youtube.com/watch?v=7TivZYFlbX8&list=LLn
nG5JCBLNkvtC5kpa-p93g&index=222&t=0s

lincin insan zihninin ancak küçük bir bölümünü 
oluşturduğunu, insan zihninin büyük kısmının 
bilinçaltından etkilendiğini, bilince ulaşmak için 
kullanılan yöntemlerin (akla dayanan konuşmalar 
veyahut ikna yöntemleri gibi) pek bir işe yarama-
dığını, bilinçaltına ulaşmak için başka yöntemlerin 
kullanılması gerektiğini,  insanın çocukluk yaşla-
rında bir çeşit hipnoz durumunda olduğunu, bilin-
çaltının temellerinin bu dönemde atıldığını, hipnoz 
ortamının şekillenmesinde anne faktörünün önem-
li olduğunu, daha sonraki yaşantısında insanın bu 
hipnoz durumundan çıktığını, bu dönem ve sonra-
sında tekrar eden davranışların zamanla bilinçal-
tını etkilediğini, dolayısıyla bilinçaltına ulaşmada 
çocukluk dönemi hipnozu ile daha sonra tekrarla-
nan davranışlar olmak üzere iki yöntem olduğunu 
belirtmektedir.

Bu konuda çok derin çalışmalar yapmadım, 
ancak görebildiğim kadarıyla her toplumda şu 
veya bu şekilde oluşan gelenek, tekrar eden dav-
ranışlar yoluyla fertlerin bilinçaltını etkileme yo-
luna gitmektedir. Burada din ve gelenek konusu-
nu ayırmak gerekmektedir. Aynı din içinde farklı 
tekrar yöntemleri bulunabilir. Farklı dinler de aynı 
geleneğin içinde kendilerini ortaya koyma yoluna 
gidebilirler. Bruce Lipton bilinçaltına ulaşmada 
“süper öğrenme” adını verdiği üçüncü bir yönetim 
daha olduğunu belirtir. Ancak, bu yöntemin adını 
verdikten sonra içini doldurmaz. Bu onun hatası 
değil. Bilim süper öğrenme konusunda sessiz kal-
maktadır. Bu çizgiden sonrası dinin alanına girer. 

Azimut 2:
Kefenin Cebi 

Vardır
Verda Ecim

Azimut 2:
Kefenin Cebi 

Vardır
Verda Ecim

Santa Maria Sopra Minerva Bazilikası ve önündeki heykel.
Roma’da Panteon’un hemen arkasında yer alan kilise. Sopra 

İtalyanca’da “üzerinde” anlamına gelmektedir.
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Din bilinçaltına ulaşmaya çalışırken günlük dili 
veya bilimsel dili kullanmak yerine, rüyaların di-
lini kullanır. Kutsal kitapların bir kısmı tuhaf hikâ-
yelerle doludur, ama nedense bu öyküler bizlere 
yabancı gelmez. Bu şekilde mantık yürütürsek, 
örnek olarak, “İslami rüya yorumları” kavramı 
anlam kazanmaya başlar. Süper öğrenme ve kut-
sal metinlerin rüyaların dilinde yazılması bir araya 
gelince aklıma Barış Özcan’ın Doğu kültürlerin-
deki döngü kavramları ile ilgili videosu gelmek-
tedir. 2 Muhteşem bir videodur, izlemenizi tavsiye 
ederim. Doğu kültürlerinde devamlı olarak iki un-
sur öne çıkmaktadır. Birincisi, içinde bulunduğun 
döngüyü anlamaya çalış ve ona saygı duy. İkincisi 
ise anlama ve saygı duyma aşamalarından sonra o 
döngüyü kır ve bir üst döngüye geç. Bu kültürlerde 
Tanrı veya yerine kullanılan kavram genelde son-
suz iyilik olarak tanımlanmamaktadır. İyilik (ye-
şillenme, büyüme, zuhur etme) ve kötülük (solma, 
çürüme, fena) varoluşun aşamaları olarak tasvir 
edilmekte ve sonsuz iyilik olmayacağı gibi sonsuz 
kötülük de olmayacağı unsuru vurgulanmaktadır. 
Varlık nedir sorusunu Batı kültürü iyilik (zuhur 
etme) ile cevaplarken, Doğu kültürleri döngünün 
bizatihi kendisine işaret etmektedirler. Bu durumu 
görsel hale getirerek örnek vermek istersek, aşağı-
daki ilk resim Batı kültürünün varlık anlayışını res-
metmektedir. Herhangi bir hava durumunun anlık 
resmi. İkincisi ise, Lorenz Çekicisi adı verilen hava 
durumunun matematiksel olarak formüle edilmiş 
şeklidir. 3 İkinci şekilde sistem deterministik, belirli 
bir şekilde hareket etmektedir. Ama aynı zamanda 
kaotiktir, çünkü fonksiyon asla aynı hat üzerinde 
hareket etmez. Doğu bilgeliğinde hiçbir yaratılışın 
aynı olmadığı, varlığın devamlı değişim halinde 
olduğu, ama yine de sistemin belirli bir formda ha-
reket ettiğini açıklayan çok iyi bir örnektir.

Aslında bu fark anlayış farkından çok, seviye 
farkıdır. Döngünün sadece ilk yarısına işaret eden 
anlayış, döngünün tamamına işaret eden anlayışın 
altındadır. Daha doğru bir ifadeyle ikincisi birin-
cisini kapsar ama ondan daha fazla ve daha farklı 
bir şeydir. Ama tam tersi geçerli değildir. İlkinde 
hedef zuhur aşamasının kesintisiz devamıyken, 
ikincisinde amaç bilincin yükseltilmesidir. Bu ne-

2   https://www.youtube.com/watch?v=uxgqns2CF6k
3   https://www.youtube.com/watch?v=B6vIw2DWYeE

almış düşünce yapıları, iyilik ve kötülükten oluşan 
ilahi hareketin aslında tek bir şeyi devamlı olarak 
zikrettiğini fark ederler: “Bilincini yükselt, senin 
amacın bu.”

Peki, tüm bu hususlar neden önemli? Yaşayıp 
gidiyoruz işte, bu kadar lafın ne önemi var? Siyaset 
bilimi hali hazırda tıkanmış durumdadır, yeni bir 
anlayış ortaya koymakta sıkıntı çekmektedir. Belki 
de siyaset bilimini Batı kültürel paradigmasından 
çıkartıp, Doğu kültürel paradigması içinde yeniden 
yorumlamak gerekmektedir. Bu ihtiyacın sürükle-
yici unsuru hiç beklenmedik bir alandan gelmek-
tedir: Nöroloji. Örnek olarak, bu dalda yapılan 
çalışmalar, psikopat veya sosyopatlığın beynin 
biyolojik yapısı ile ilgili olabileceğini göstermek-
tedirler. Bu beyin yapıları toplumun %2-3’ünde 
bulunmaktadır. Yüzden fazla insan tanıyorsak, çok 
büyük olasılıkla bunlardan birkaç tanesi tanıdığı-
mız olabilir. Sosyopatların hayatta başarılı olma 
şansı diğerlerine göre ortalamada daha yüksektir. 5 
Bu durumda mükemmel bir siyasi sistem kursak 
bile, eninde sonunda sosyopat ve psikopatların bu 
sisteme zarar vermelerini engelleyemeyiz. O yüz-
den en “İyi sistem nedir?” sorusu bir kenara bıra-
kılmalıdır. Esas olarak, nöroloji ile siyaset bilimi 
arasındaki ilişkinin iyi anlaşılması gerekmektedir. 
Daha doğru bir ifadeyle, insanlığın gen havuzu-
nu oluşturan matris ile siyasi sistemler arasındaki 
ilişki nasıl bir çekici fonksiyon ortaya çıkarmakta-
dır? Mesela psikiyatristler ve nörologlara görev mi 
verelim, bütün psikopat ve sosyopatları bulsunlar 
ve hepsini öldürelim. Gen havuzundan bu şekilde 
yok etmiş olabilir miyiz? Muhtemelen hayır. Peki, 
yok etmemiz gerekiyor mu? Bu akıllıca bir şey olur 
muydu? Bu sorunun sağduyulu cevabını öjenik 
kavramını icat eden Batı düşüncesi veremez, çünkü 
ontolojik olarak yanlış bir noktada durmaktadır. Bu 
sorunun cevabını Doğu düşüncesinde aramalıyız. 
Sağa doğru salınımın ölçüsü sola doğru salınımdır. 
Bireysel ve kolektif süper öğrenme için bu tip fak-
törlerin varlığı önemli mi? 6 Belki bu grup sisteme 
ihtiyaç duyduğu hareketi kazandırıyordur, belki 
empati yeteneğinin bu derece hareket kazandırma 
kabiliyeti yoktur? Olaya başka bir noktadan bakar-
sak, hapishanelerdeki suçluların toplumun geneli 

5   Martha Stout, Yanı Başınızdaki Sosyopat, Pegasus Yayınları, 
2009, s. 16,17
6   Stout, a.g.e., s. 254

denle birinci grupta olanlar dua ederken “Tanrı’m 
bana şunu ver, bunu ver. Bana iyi davran sevdikle-
rin arasında yer ver” derken, ikinci grupta olanlar 
“Her şeyin en iyisini sen bilirsin,” derler. Birinci 
gruptakiler bilinçaltına ulaşmada çocukluk hip-
nozu ve tekrarlama yönetiminden haberdarken, 
üçüncü yöntem olan süper öğrenme kavramını 
bilmezler. İkinci gruptakiler ise her üçünü de bi-
lirler. Aradaki fark budur. Döngü ve varlık mesele-
sini resim halinde değil de şiir halinde yaz dense, 
“Anlamak Mesih’tir” 4 mısraını kullanırdım. Süper 
öğrenme tam olarak nedir? Aslında çok basittir. 
Gerçekle yüzleşerek çok ama çok utandığınız bir 

anı düşünün. Veya asla kaybetmem dediğiniz bir 
şeyi kaybettiğinizi düşünün. İşte tam olarak budur. 
Anladığım kadarıyla hayat nedir dense cevabım, 
süper öğrenme için kurulmuş bir tiyatro olurdu. 
Batı kültürleri “Neden varız, Tanrı neden kötülüğü 
yarattı, Bu kadar acı ve üzüntü neden var” diye 
sorduklarında herhangi bir cevap veremiyorlar. 
Doğu kültürleri ise bu süper öğrenme meselesini 
içselleştirdikleri için bu sorunun neden sorulduğu-
nu bile anlayamıyorlar. Lorenz Çekicisi’ni temel 

4   https://www.youtube.com/watch?v=bPOPQCpHDi4

ile karşılaştırıldığında anlamlı bir şekilde yüksek 
oranı bu gruptan oluşmaktadır. Ancak aynı şey as-
kerler için de geçerlidir. Hatta cerrahlar için de aynı 
şeyin söylenebileceği tahmin ediliyor. Ya bilim 
insanlarının otizm veya Habermas Sendromuna 
yatkın olmaları? “Evrenin Sırları” programında 
(Morgan Freeman, Discovery Channel) beyin ko-
nusu işlenir. Beyin taraması konusunda çalışan bir 
bilim insanı, uzun yıllar boyunca hapishanelerde, 
özellikle de psikopatların beynini taradıktan son-
ra, kendi ailesinin de beyin taramalarını çekiyor. 
Herkes normal, bir kişi hariç. Ailede bir psikopat 
var: Kendisi. Bilim insanı kendi beyninin psikopat 
beyni olduğunu fark ediyor. Sonra etrafına kendisi 
hakkında ne düşündüklerini soruyor, biraz çekil-
mez ama neşeli bir adam olarak görüldüğünü öğre-
niyor. Adamın gerçek anlamda psikopat davranış-
larına sahip olmamasının muhtemel nedeni, çocuk-
lukta ailesinden gördüğü ilgi ve şefkat. Bir grubu 
yabancılaştırmadan önce pek çok soruya cevap 
vermek gerekir. Gen taramaları ile beyin taramaları 
pek çok konudaki farkındalığımızı yükseltecektir. 
Teknolojinin ilerlemesi yeni insan hakları ile ilgili 
konuların ortaya çıkmasına neden olacaktır. Peki, 
bizler insan hakları konusunda gerçekten bu soru-
larla başa çıkmaya hazır mıyız?

Bu konu öylesine kapsamlı ki, psikopatlara yak-
laşım sorusu gelecekte ortaya çıkabilecek sorularla 
karşılaştırıldığında çocuk oyuncağı gibi kalabilir. 
Örnek olarak, hızlı nüfus artışının yaşandığı falan-
ca coğrafi bölgede, kişi IQ’su oldukça düşükse ve 
bu insanlar durmadan birbirilerini öldürüyorlarsa, 
bu bölgelerde ortaya çıkan kargaşa olasılığı küre-
sel düzeni tehdit ediyorsa, o zaman ne yapacağız? 
İnsan hakları kavramını yeniden tanımlamamız mı 
gerekir? İnsan Hakları Beyannamesi düzeltilme-
li mi? Yoksa onlar yerine bizim mi bir üst bilinç 
seviyesine geçmemiz gerekiyor? Baştaki konuya 
dönersek, toplumun düzeltilmesi kadından başlar, 
çünkü istese de istemese de kadın çocukların ha-
yatın ilk döneminde bilinçaltının temelini atmak-
tadır. Empowerment of women diye bir kavram 
var. Kadının güçlendirilmesi olarak da çevrilebi-
lir. Yüksek bilinçte çocuklar yetiştirebilmek için 
yüksek bilinçte anneler yetiştirmek gerekmektedir. 
Bunun için de kendi kıyamını gerçekleştirmiş an-
neler gerekmektedir. 7 Bu nedenle, annelere düzenli 

7   Bunun için de kadının çalışması önemlidir. Ayrıca, yuva, kreş 
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maaş bağlayalım onlar kendilerince öylece takıl-
sınlar seçeneği çözüm değil. Cam tavan meselesi 
de bir işe yaramamaktadır. Herkese CEO olmayı 
önermek Chicago Okulu düşüncesinin bir başka 
versiyonudur ve başımıza çok iş açmıştır.

İkinci husus tekrar eden davranışları içselleştir-
mek. Geleneklerin yoğunlaştığı alan burasıdır. Her 
gelenek, belirli bir kalıp yoluyla bireylerin bilin-
çaltını şekillendirmeye çalışmaktadır. Geleneklere 
savaş açmak sağduyulu bir yaklaşım değildir, ka-
çınılması gerekir. Sadece meseleyi iyi anlamak 
gerekir. Ruh ve din bilimcilerin ortak çalışması, 
hatta her iki konuda da uzman olan bilim adam-
larının yetiştirilmesi bu konudaki iyileştirmelere 
büyük katkı sağlayacaktır. 8 Ayrıca, ezanın Türkçe 
okunması da büyük fayda sağlayacaktır. Her gün 
beş kere ilahi mesajın annenin dilinde dinlenmesi, 
bilinçaltında köklü değişikliklere neden olacaktır. 
Annenin dili dışındaki dillerdeki ilahı hatırlatma-
lar, dinin erilleşmesine ve otoriter hale gelmesine 
neden olacaktır.

Üçüncü öneri ile ilgili olarak şu kritik sorunun 
sorulması gerekmektedir. Bir insanın süper öğren-
me imkânının elinden dolaylı olarak da alınması in-
san haklarına uygun mudur? Daha net ifade etmek 
gerekirse, sıcak sobanın elini yakacağını çocuğuna 
öğretmek için en iyi yöntem nedir? Annenin uya-
rısı? Annenin aynı uyarıyı defalarca söylemesi? 
Yoksa çocuğun elinde küçük bir yanık olması mı? 
Ya ruh göçü varsa? Ya ölürken yanımızda bilin-
çaltımızın en derin halini de alıyorsak? O zaman 
yüksek derecede korumalı yaşanmış bir hayat boşa 
yaşanmış bir hayat olmayacak mı? Peki ya saltık 
akıl? Boşa yaşanmış hayatlarla yüklü bir toplum-
da bir üst seviyeye nasıl geçilebilir? Siyaset bilimi 
açısından dikkat edilecek nokta, toplumun devamlı 
olarak belirli sabit bir denge içinde olması gayreti-
mizden vazgeçmemiz olacaktır. Onun yerine, dina-
mik denge kavramı çerçevesinde Lorenz Çekicisi 
gibi toplumsal fonksiyonları izlememiz gerekir. 
Fonksiyon kendi dinamikleri içinde salınıyor mu? 
Cevap evet mi? Sorun yok. Fonksiyon yerli yerin-
de olduğu sürece inişler ve çıkışlar normaldir. 

Ya sistem, öngörülenden daha fazla salınma-
ya başlarsa? Bu sorunun cevabını verebilmek için 

ve hatta kreşlerde revir hizmetinin büyük faydası olacaktır.
8   Örnek olarak şu eserden çok şey öğrendim: Abdülkerim 
Bahadır, Jung ve Din, İz Yayıncılık, 2010, İstanbul

Sihirli Şehir 9 filmini öneririm. Filmin konusu kısa-
ca şöyle: “Dünyada birtakım olumsuz şeyler olma-
sı üzerine kurucu babalar insan soyunun devamı 
için yer altında bir kent inşa ederler ve o kentin be-
lirli bir süre dayanabileceğini hesaplarlar. Bu ara-
da doğanın kendi kendine düzeleceğine ve insan 
yaşamına tekrar uygun olacağını ummaktadırlar. 
Sürenin sonunda insanlığın çıkış yapabilmesi için 
gerekli bilgileri bir kutuya koyarlar ve yöneticilere 
teslim ederler. Kuşaklar birbirini takip eder ve bir 
zaman kargaşa çıkar, kutu herhangi bir evin arka 
odasındaki dolabın altında unutulur Kentte altya-
pı sorunları çıkmaya başlar. Bir süre sonra insan-
ların orayı terk etmesi gerekmektedir, ancak genel 
bir umursamazlık ve görmezden gelme yaygındır. 
İki çocuk kutuyu ve çıkış yolunu bulurlar ve kente 
geri dönüp insanları kurtarmaya çalışırlar. Şimdi 
soru şu: Ya yaşadığımız ilahi paradigmalar bu şe-
kildeyse? Ya ilahi sistem en baştan bir süre sonra 
çökmek üzere kurgulandıysa ve çıkış için gereken 
bilgiler insanlığa en başta verildiyse ve biz buna 
din diyorsak? Bunun için de filmdeki iki çocuk gibi 
kendi kıyametini yaşama cesareti gösteren bireyler 
gerekiyorsa? Aslında Marks da tam olarak bu duru-
ma işaret etmektedir. Marks, sermayenin döngüleri 
konusunda muhteşem analizler yaparak, sistemin 
sonunda kendi kendine çökeceğini, bu çöküşten 
önce insanlığın çıkış yolu bulması gerektiğini söy-
lemiştir. Sovyetler Birliği çöktü, o zaman Marks’ı 
çöpe mi atalım? Kolektif çıkışa hazırlanmak için 
acaba önce bireysel kıyametleri mi hazırlamak ge-
rekmektedir? Bireyleri karnı tok sırtı pek, anasının 
babasının dediğiyle yaşamını sürdürmekten mem-
nun halde tutmak, insan haklarının mı yoksa hay-
van haklarının mı alanına girmektedir? Acaba in-
san hakkı bireysel kıyametini hayata geçirebilecek, 
fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür bireyler mi yetiş-
tirmektir? Bence bunun cevabı Doğu’dadır. Doğu 
düşüncesini nasıl yeniden içselleştirebiliriz? Budist 
olacak halimiz yok ya? Bu topraklarda çeşitli isim-
ler altında tekrar tekrar ortaya çıkan bir başka gele-
neğe başvurulması gerektiğini düşünüyor ve Irène 
Mélikoff’u rahmetle anıyorum, dediği gibi; Uyur 
İdik Uyardılar. 10

9   https://www.youtube.com/watch?v=P5f7rswhmRI
10   Irène Mélikoff, Uyur İdik Uyardılar, Demos Yayınları, Çev. 
Turan Alptekin, 2011, İstanbul, s. 109-128 (Yedinci Bölüm)

Tarih boyunca insanoğlunun kendisini hak ve adalet 
yönünde olgunlaştırma çabası bir inşai yapılanma 
sistemi olmakla birlikte manevi bir ergenliğe geçiş 

sürecini de kapsar. Ergenliğe geçişin ise birçok deneyim yol-
ları vardır. Bu deneyim yollarının katedilmeye başlanmasıyla 
insanın kendi yetileri de faaliyete geçer. Varlığından yansıyan 
bu içsel yetilerinin sezgileriyle birçok keşiflere adım atar. Bu 
keşiflerin ise  birçok anlamı, sembolü ve manası olmakla bir-
likte, düşünce- eylem (fail) birlikteliği  ile insanın kendisini 
sorgulamasını ve bu haliyle de asli  hürriyetine kavuşması yo-
lunda öz kimliğini-zatını (hüviyetini) tanımasını zorunlu kı-
lar. Bu nedenle hüviyet ve hürriyet oldukça derin iki kavram 
olmasının yanında derin birer anlayış da içermektedir. 

İnsanlığın
Hak ve Hukuku

Mansur Yalçın 
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hakkıyla görendir.” (Mümin 20); “Deki hak geldi 
batıl yok oldu. Zaten batıl yok olmaya mahkûm-
dur.” (İsra 8); “Bu gün hak günüdür.” (Nebe 39); 
“Ve biz hiç kimseye gücünün üstünde yük yükle-
meyiz zira bizim katımızda hakkı hakikati olduğu 
gibi dile getiren bir kitap (kayıt) bulunmaktadır. 
Sonuçta onlar asla zulme uğramayacaklardır.” 
(Mümin 62)

Yine  Kuran-ı Kerim’deki hak kavramlarının 
bazıları açılacak olursa:

Hayat Hakkı: Her insanın doğal olarak sahip 
olduğu hayatta kalma hakkıdır.  

“Sakın haklı bir gerekçe olmaksızın Allah’ın 
dokunulmaz kıldığı cana kıymayın.” (İsra 33) 
“Kim bir cana veya toplum içinde bozgunculuğa 
bir karşılık olmaksızın bir başka cana kıyarsa bü-
tün insanlığa kıymış gibi olur. Kim bir canı kurta-
rır olursa bütün insanlığı kurtarmış gibi olur. Bu 
iki ayetteki örnek insanın hayat hakkının dokunul-
maz olduğunu dile getiriyor.” (Mâide 32)

Hürriyet Hakkı: Özgür birey olma hakkıdır.
“Bu dinde zorlama yoktur.” (Bakara 256); 

“Elçimiz üzerine düşen sadece açık bir tebliğden 
ibarettir.” (Mâide 99); “Sen sadece bir hatırlatıcı-
sın onların tepelerine dikilecek değilsin.” (Gâşiye 
21-22)

Mülkiyet Hakkı: Helal kazançla mülkiyet 
edinme hakkıdır:

“Ey iman edenler, mallarınızı aranızda haksız 
bir şekilde yemeyin, karşılıklı rızaya dayanan bir 
ticaret yapın, birbirinizi öldürmeyin.” (Nisa 29);  
“Yetimin malına olgunluk çağına erinceye kadar 
yaklaşmayın.” (İsra 34)

Kuran-ı Kerim’deki hakkın doğruluğu hak-
kındaki bu açıklamalarla birlikte Tevrat’taki On 
Emir’in hak ve adaletinin hükmü dışında, İncil’de 
de birçok anlatım vardır. Bunlardan biri ise İsa’nın 
tanık olduğu bir olaydır ve anlatım  şöyledir: 

“Kendi doğruluklarına güvenip başkalarına te-
peden bakan bazı kişilere İsa şu benzetmeyi an-
lattı. Biri ferisi öbürü vergi görevlisi iki kişi dua 
etmek üzere tapınağa çıktı, ferisi kendi kendine 
şöyle dua etti. “Tanrım öbür insanlara, soyguncu-
lara, hak giyenlere, zina edenlere ya da şu vergi 

görevlisine benzemediğim için sana şükrederim.” 
Haftada iki gün oruç tutuyor bütün kazancımın on-
dalığını sana veriyorum. Vergi görevlisi ise  uzakta 
durdu. Gözlerini göğe bile kaldırmak istemiyordu. 
“Tanrım ben günahkârlara merhamet et,” diyordu. 
İsa size şunu söyleyeceğim, ferisi değil bu adam 
aklanmış olarak evine döndü, çünkü kendini yü-
celten herkes alçaltılacak, kendini alçaktan ise yü-
celecektir. İsa, gurur ile yapılan iyilik ve ibadetin 
hakkın katındaki doğruluğunun geçersiz olduğunu 
dile getiriyordu ki alçakgönüllülük, samimiyet ve 
ihlasla yapılan her türlü fiilin hakikatte en önemli 
şey olduğu İncil’in anlatımıyla  anlaşılmış oluyor-
du.” (Luka 18)

Bunun dışında hak ve adaleti farklı bir gelene-
ğin inançlarıyla da örnekleyecek olursak Anadolu 
Aleviliğinde bunu görebiliriz. Bu geleneğin inan-
cındaki manevi yola girme erkânında dede, talibi 
(talep edeni) cemdeki herkesin huzurunda sor-
gular. Buradaki amaç hak rızasını alabilmektir. 
Bunun için de halkın rızasının şahitliğine başvu-
rularak talip yargılanır. Bunun anlamlarından bir 
tanesi ise talibin doğru yolu bulmasıyla Allah’ın 
ahlakına ulaşabilmesini sağlamaktır, bu nedenle 
bu liyakatle arınma ve aydınlanma yolu ritüellere 
bağlı manevi, dinsel bir törenle gerçekleşir.

Şayet talibin daha büyük bir günahı, hatası var 
ise düşkünler ocağı denen Hıdır Abdal Ocağı’na 
yollanır ve talip orada ikinci kez hizmete girer ve 
oradaki hizmetiyle de tam olarak kendini arındı-
rırsa tekrar halkın içine dönerek kendini aklamış 
olur. Dikkat edilirse buradaki geleneğin inancında 
tamamen toplumdan men edilme yoktur. Hizmet 
ile hakka ulaşmada erdemli, faziletli, kâmil bir in-
san olmanın yoludur. Bu nedenle hakk, insanın 
ünsiyete kavuşması yolunda, istidadındaki kabi-
liyetlerini harekete geçirerek, dehasının öz bilin-
ciyle (Rabbinin) farkında olarak, özgür iradesiy-
le düşüncesine sınır getirerek, kulluğu ile kendisi-
ni hizmete adayarak, hak, hukuk ve adaleti ile asli 
gayesine ulaşarak, ikinci yaratılışı ile marifetini 
anlayışa getirerek tekrar var oluşun özünü zorunlu 
kılmıştır.

Selam olsun hakk ile içi özgür dışı hür 
yaşayanlara...

Bunun olgusallığı ise kendisini bilme yönüyle 
had, hudut ve sınırının bilincinde olmasıyla birlik-
te, sahip olacağı haklarının da  bilincinde olma-
sını ifade eder. Bu haklar insanın değerini, onu-
runu, haysiyetini tüm yönleriyle; fiziksel, biyolo-
jik, kişisel, kültürel, inançsal, yaşamsal, eylemsel 
vb. yönleriyle korumayı amaçlayan evrensel ilke 
ve kurallar bütünlüğüdür.

İnsan hakları insanı sadece korunmanın dışında 
kendisini geliştirmeyi de amaçlar. Bu anlamda ge-
lişim, bireyin yaşam kalitesini artırmakla birlikte 
hakların korunması için de gereklidir. İnsanın en 
temel hakkı yaşam hakkının olmasıdır. Bu hakkın 
yanında; 

▪ Dokunulmazlık hakkı          
▪ Özgürlük ve can güvenliği hakkı
▪ Çalışma hakkı                                                                     
▪ Sosyal hakkı
▪ Barış ve toplumsal çevre hakkı gibi birçok 

hakları vardır. 
 

Bu nedenle insanlar; dili, dini, cinsiyeti, rengi, et-
nik kökeni, ekonomik, sosyal ve kültürel özellik-
leri ne olursa olsun bütün bu haklardan eşit olarak 
yararlanmaktadır. Ayrıca insan, bir ülkenin vatan-
daşı olduğu için değil evrensel insanlık ailesinin 
bir üyesi olduğu için bu haklara sahip olmaktadır. 

İnsan hakkının temel hürriyeti, tüm insanlığın 
doğumuyla birlikte vazgeçilmez kazanılmış dü-
şünce hakkıdır. Bu nedenle bireylerin dini kaide-
leri, felsefi fikir-görüşleri kanun ve yasalarla ga-
ranti altına alınması zorunlu kılınmıştır. Bunların 
korunması, geliştirilmesi devletin başta gelen en 
önemli görevidir. Bunlara uyulması ve tam olarak 
uygulanması hürriyetin, adaletin ve barışın temeli 
sayılmaktadır. Tarihe baktığımızda insan hakları 
düşüncesi ilk kez Medine vesikasıyla önem, değer 
kazanmış ve adım adım geliştirilmiştir.

Bu gelişmeleri şöyle sıralayabiliriz:
▪ 1698 İngiliz İnsan Hakları Bildirgesi                                  

▪ 1776 Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi                          
▪ 1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları 

Beyannamesi 
▪ 1948  Birleşmiş Milletler İnsan Hakları 

Evrensel Bildirgesi
▪ 1949’da  Londra’da 10 Avrupa ülkesinin im-

zaladıkları Avrupa Konseyi Anlaşması;  içerik ve 
gaye bakımından insan Hakları evrensel Bildirgesi 
muhtevasının bir devamı mahiyetini taşımaktadır.

▪ 01 Kasım 1998 yılından itibaren 21 ba-
ğımsız yargıçtan kurulan Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi ise görevini halen günümüzde 
sürdürmektedir. 

Yasallaşmış olan bu evrensel haklara bir 
de kutsal metinler yoluyla bakacak olursak, 
Kuran’daki hak kavramı birçok anlamı ifade et-
mekle birlikte özü itibariyle;

▪ Bir şeyi hikmetinin gereğine uygun olarak 
icat eden; bundan dolayı hak Allah’ın bir ismi ve 
sıfatı sayılmıştır.

▪ Hikmetinin gereğine uygun olarak yapılan iş 
(ameller); Allah’ın bütün fiilleri bu anlamda haktır.          

▪ Bir şeyin aslına (hakikatine) bağlı ilim. Bu 
doğrultuda kazanılmış bilgidir.                                            

▪ Hak, zorunlu (gerekli) düzeyde gerekli ölçüde 
ve gereken zamanda yapılan doğru ve adaletli iş.

▪ Terbiye edilmesiyle birlikte kulluğunun bilin-
cinde olan, kendisini hak ile sınırlayarak adaleti-
nin ve doğruluğunun sürekli farkında olan.  

Dile gelen hak ve hakikat arasında farklar var-
dır. Hak, bir şeyin hikmeti gereği konulmuş özüne 
bağlı sözü olurken, hakikat ise; güzel olsun çirkin 
olsun her şeyin zatındaki özüne bağlı olarak ta-
mamlanmış sözüne denir. Her ikisini de kapsaya-
rak, hak ettiği yere koyarak doğruluk ile hükmet-
meye ise bir çok anlamı olmakla birlikte tahakkuk 
denir.

Bununla ilgili Kuran-ı Kerim’deki ayetlerden 
örnek vermek gerekirse: “Allah hak ve adalet-
le hükmeder. Allah’tan başka taptıkları ise hiçbir 
hükümde bulunamazlar. Allah hakkıyla işitendir, 
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Anlık(Zihin): “İnsan Hakları” kavramı nereden 
başlar ya da başlatılmalıdır?

B (bile değil): Tüm sözcükler ve kavram-
lar için geçerli olmak üzere bu kavramı da 
“İnsan” ve “hakkı / hakları[/hukuk]” sözcükle-
ri olarak tek tek ve ayrı ayrı ele almamızı gerektirir.

Herhangi bir nesneyi, duyu verileri olarak du-
yumsadıktan, durumu ya da olguyu algıladıktan son-
ra hem yalın, hem de karmaşık “görünümü” ile dü-
şünsel bir seviyeye ve işleyişe çıkarmak durumun-
dayız. Ancak bu süreçtekilere ve bazı “sonuçlarına”, 
-tanımlayarak ve sırasıyla- ”anlamak” ve “kavra-
mak” diyebileceğiz.

Anlık: O zaman, “insan” sözcüğünden 
başlıyoruz demek ki.

B (bile değil): Evet. Bağlantı/ilişki kurmak, 
bağlantı kuran anlamına gelen İnsan sözcüğünün, 
ünsiyet kökünden geldiğini anımsatarak daha ay-
rıntılı kökenini(etimolojisini), önemli ve ayrı bir 
konu olarak bununla ilgilenenlere bırakalım.

[www.FaRkLaR.net/Insan sayfasından da ya-
rarlanılabilir.]

Herhangi bir sözcük gibi, “İnsan” sözcüğünü de 
çözümlemeye başladığımızda, “ne olduklarıyla” 
birlikte ne olmadıklarını düşünerek ve tanımlayarak 
yol almak durumundayız. Öncelik de ne olduğun-
dan çok, ne olmadığı üzerinden olmak durumunda. 
(“Hak” ya da çoğulu olan “haklar(hukuk)” sözcü-
ğü de ayrıca değerlendirildikten sonra zihinde an-
lam bütünlüğü oluşabilecektir.)
Yine herhangi bir nesneyi, olguyu ya da sözcüğü 
dile getireceğimizde, önce varoluşu(ontolojisi) ve 
ancak daha sonra bilgisi(epistemolojisi) itibariyle 

o konuya/nesneye değinebiliriz. Bir de her şey 
için geçerli olmak üzere bağlam olmadan, 

“anlam”a ulaşamayacağımızı sürekli anımsamak 
durumundayız. 

 
 

Anlık: ”İnsan”ın ne olmadığına mı değiniyoruz 
öncelikle?

B (bile değil): Evet. Öncelikli, temel algı ve 
bilgi olarak insanın/kişinin, gövdesi olmadığı ya 
da gövdesiyle sınırlı olmadığını sürekli anımsa-
mak durumundayız.

(Sadece varoluşumuzun da öteki olanak, koşul 
ve özelliklerimizin herhangi birini göz önünde bu-
lundurmaya gerek kalmaksızın her şey için yeterli 
ve geçerli bir koşul ya da özellik olduğunu anla-
mak ve sürekli anımsamak üzere...)

Çok çeşitli olanakları ve özelliklerine de deği-
nebileceğimiz gibi, öncelik, yoğunluk ve sürekli-
likle, parçalarıyla değil bütün olarak düşünmeliyiz. 
(Hem kendi içinde, hem de çevresindeki tüm -can-
lı/cansız- varolanlarla birlikte.)

İnsanı, anne karnında ve doğduğu andan itiba-
ren annesinden ya da bakım verenden ayrı olmak-
sızın, gövdesi ve zihinsel varoluşu itibariyle an-
cak ilişkilerinde değerlendirebiliriz. Annesi ya da 
ötekinin olmadığı yerde kendiliğini ve benliğini, 
ilişki kurabileceği bir “sen” olmadan, bir başkası 
olmadan oluşturma olanağı yoktur. Bu durum ve 
süreç, cansızları dışarıda bırakarak, bitkiler için 
geçerli olmadığı gibi, hayvanlar için de geçerli de-
ğildir. Sadece “insan”a özgüdür.

İnsan, doğaya doğan değil yaşama doğandır.

Anlık: ”Hayır!”larımız, “Evet”lerimizden önce 
geliyor...

B (bile değil): Sadece insana özgü olan başka 
bir olanağımız ise ”Hayır!” diyebilmemizdir.

Doğadaki tüm varolanlar gibi insanın gövde-
si de gelişerek ve değişerek sürecini tamamlar. 
Gövdemiz itibariyle bitki ve hayvanların koşul-
larıyla birlikte bulûğa ermesiyle tanımlanan be-
lirli yaş, dönem ve zihinsel seviyelerden geçerek 
herkesle eşit olanaklara, haklara ve kararlara sa-
hip olmak üzere birey olmaya, reşit olmaya hak 
kazanırız.

RIZÂ
B
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Olanaklarımız, 18 yılımızı tamamlayana kadar, 
ağırlıklı olarak bitki ve hayvanlarla ortak olduğu-
muz gövdemizde, varoluşsal ve canlılık gereksi-
nimlerimize, istediklerimize gözümüzü, ağzımızı, 
elimizi ve dilimizi, ”Evet”lerimizi yöneltmeyle 
yani “yapma isteği/bilgisi” anlamına gelen irâde-
miz aracılığıyla sağlanır.

Bu süreç, özellikle 1 yaşında, bazı sözcükleri 
söylemeye başlayarak; 2 yaşında, benlik algımızın 
kısmen gelişmişliğiyle erk karşısında, varolduğu-
nu gösterebilmek üzere dışkı tutarak; 4 yaşında, 
kısmen başlayan öğrenim/eğitim becerisiyle; 7 
yaşından itibaren bilinçlenerek; 18’den önce de-
receli olarak, 12 - 15 yaş arasında ve 15 - 18 yaş 
arasında, ayırd etme[temyîz] ve hukuksal cezâ 
görme eşiğiyle; 16 yaşında, ebeveynin resmî iz-
niyle dünyanın her yerine gidebilme; yine ebeveyn 
izniyle 17 yaşında evlenebilme eşiklerindeki kısmî 
hakları ile 18’den sonra da gözümüzü, ağzımızı, 
elimizi, belimizi ve dilimizi uzatmayabilecekle-
rimiz için ”Hayır!” diyerek, ”yapmama bilgisi/
isteği” olarak tanımlanan ihtiyârımız ve muhta-
riyetimizle yani kendimize ve çevremizdekilere 
zarar vermemek üzere, ancak bu koşullarla özgür-
lük hakkımızı elde ederiz ve yaşamımızı, yapma-
yabileceklerimiz üzerinden sürdürürüz. 

Atacağımız her adımda, yapacağımız ve söy-
leyeceğimiz her şeyde, önce “Evet”imiz (irâde-
miz) değil ”Hayır!”ımız (ihtiyârımız) devrede 
olmak zorundadır. Birilerini yaralamak, öldürmek 
ya da insanlık suçlarına giren uyuşturucu (“sigara 
vb”. de) satmak gibi çevremize çeşitli zarar vere-
bilecek eylemler ise en önemli ve olmazsa olma-
zımız, Sağlık ve Özgürlük’ün yitirilmesi, hasta-
hane ya da hapishaneyle sınırlandırılmasıyla son 
bulmasıdır.

İlim ve irfanın öncelikleri, ilkeleri olan eline, 
diline ve beline hâkim olmak, tüm kadîm gele-
neklerin ortak uyarısıdır. Şiddet kontrolü, şiddet-
sizlik, zararsızlık; başkalarını, düşünce, söz ve ha-
reketle incitmemek; yalan kontrolü ve dürüstlük; 
benimseme kontrolü ya da çalmama; eşeysel(cin-
sel) enerji kontrolü; mal/eşya biriktirme kontrolü, 
biriktirmemek; nefret kontrolü ve merhamet; kız-
gınlık kontrolü ve affetme; güçsüzlük kontrolü ve 
dayanıklılık; aşırılık kontrolü ve ılımlılık; yanlış-
lık kontrolü ve doğruluk da insan haklarının dışı-
na çıkmamayı sağlayacak olan uyarılardır.

[ www.FaRkLaR.net/kisiselgelisim ve www.
FaRkLaR.net/ilim-irfan sayfalarından da yarar-
lanılabilir.]

Kendi haklarımızı ve başkalarının haklarını 
tanımamıza yardımcı olabilecek çok önemli iki 
çalışma ise bir kâğıda ya da bilgisayarda/cep te-
lefonunda, iki ayrı sayfa oluşturup öncelikle ”Ne 
yapmayabileceklerim”i/zi, ötekine ise tam ve ke-
sin olarak ”Hayır!” dediklerimizi, diyebilecekle-
rimizi yazmamızdır.
Giyinmek, öncelikle toplum (ve düzeni/sağlığı) 

için ancak daha sonra kişinin kendi içindir.

Anlık: Yazmak bu kadar mı önemlidir? 
B (bile değil): Kişi, kendini, üç ayna karşısında 

tanıyabilir ve gerçekleştirebilir. 
İlk aynamız, öteki aynasında yani anne ve baş-

ka kişilerle olan ilişkilerinde, paylaşım ve iletişim-
lerimizdedir.

İkincisi, doğada ya da cam/ayna, metal, kamera 
gibi nesnelerdeki yansımalarındadır.

Üçüncüsü ise yazı aynasındadır, yazdıkları-
mızın ve yazabileceklerimizin yansımasındadır.

Yazma eylemi, ilk ikisi gibi dolaylı olmayıp 
doğrudan, kişinin kendini, zihnini ve yaşamını 
karşısına koyup gözlemlemesini ve düzenlemesi-
ni sağlayan, yaşamın gelişine ya da kendi “haz ve 
keyfî kararlarına” düş(ür)meyebileceği eylem ve 
tutumdur.

Yaparak, eyleyerek ve ”Yaptığını yaz, 
yazdığını yap!” ilkesiyle ancak yazarak, 
kendine hizmet etmekle herkese, insanlığa hizmet 
etmiş ve yaşama katılmış olur.

Bir’e hizmet, bin’e hizmet;
bin’e hizmet, bir’e hizmettir.

Kişi, ne yaparsa
kendi yapar, kendine yapar.

Anlık: Kimlik, kişilik ve kendilik arasındaki 
ilişki ve farklar nelerdir/nasıldır?

B (bile değil): Kimliğimiz, topluluk ya da top-
lumda bulunan kişilerden, gövdemiz üzerinden, 

kayıtla, yazılı belge olan kimlikle, kemik, parmak/
el/ayak izi, retina ve DNA gibi verilerle gözlemle-
nen bir ölçüttür. Kişinin tensel varoluşu, belirlilik; 
tinsel varoluşu ise erekliliktir. Düzenin ve/ya da 
çevrenin etkisi ve katkısı ile oluşturulmuş olandır.

(Kişi, ancak gövdesiyle birlikte düşünüle-
bilse bile bireyin, kendini, gövdesinden olu-
şan ya da gövdesiyle özdeş görmemesini ge-
rektirir. Biz, gövdemiz değilizdir. Kişiler de 
“kadın” ya da “erkek” değildir. Dişil ve eril 
gövdesine[/hayvanına] sahip varolanlardır. 
Bütünlük olarak gövdeleriyle birlikte fakat an-
lam, değer ve haklar olarak sadece insandır.) 
 
Hukuk açısından da birey/kişi, gerçek ve tüzel ola-
rak ikiye ayrılır. Birey olması da tüzeye(hukuka) 
ve bilgiye dayanır.

Kişilik ise zihnimizde, düşüncelerimizde, di-
limizde ve eylemlerimizde, çevremizle ve ilişki-
lerimizde, yaptıklarımızda değil yapmadıkları-
mızda yansıyan; kişinin, kendi takip ederek an-
cak farkındalıkla, bilgisi, görgüsü, kültürü, sabrı, 
tahammülü, tenezzülü, ilim ve irfanı, aşk ve şevki 
ile ve de yokluk ile oluşturabildiğidir.

Kendilik ise bilinenin bilenini aramakla...

SABIR GEREK EVVELÂ
SONRA TAHAMMÜL
SONRA TENEZZÜL

SONRA İLİM, İRFAN GEREK
SONRA AŞK, ŞEVK GEREK

SONRA YOKLUK
EN SONUNDA KİŞİLİK! [OLUŞUR] 

[ www.FaRkLaR.net/SABIR ]

Anlık(Zihin): ”Hak” sözcüğüne de burada mı 
geçiyoruz?

B (bile değil): Kişi, biyo-psiko-sosyal bir va-
rolan olmasıyla da sadece bir ötekinin varoluşuy-
la yetinemediği gibi üçüncünün ve daha çoğunun 
varoluşuyla toplumsallığını gerçekleştirmekte-
dir. Toplum seviyesine gelemese de topluluk ola-
rak yaşamaya başlamaktadır.

Varolmayı olabildiğince sürekli kılmak üzere 
temel gereksinimleriyle birlikte düşük seviyede 

de olsa bazı koşullara sahip olmak durumundadır. 
Temel koşulları sürekli kılmanın adı olarak “hak” 
sözcüğünü düşünmeye ve kullanmaya başlayabi-
liyoruz.

Uygarlık, toplum ya da topluluk, iki kişiyle 
değil üçüncü kişinin varoluşuyla ve haklarıyla 
dolayısıyla hakların çoğulu olan hukuk/tüze dü-
zenlemesiyle başlar. Hukuk, doğal, üretilmiş ya da 
türetilmiş varolanların, bulunulan bölge ve doğal/
fiziksel koşullarda paylaşımı ve çocuğa, sonraki 
kuşaklara aktarımıyla yani “miras haklarına/huku-
ku”na dayanır.

Anlık: Hak ve haklar üzerine bilinmesi ve 
karıştırılmaması gerekenler nelerdir?

B (bile değil): Hak sözcüğünün, Arapça kö-
kenli anlamı, doğruluk ve adâlettir. Farsça 
olan Hâk sözcüğünün anlamı ise topraktır. Tek 
ya da çift k ile Hak/k olarak ve çoğulu olan hu-
kuk sözcüğünün anlamı, “Adâlet”tir. Çift k 
ile Hakk olarak Allah anlamına gelir.

İngilizce karşılığı, Right; Fransızca karşılı-
ğı, Droit; Almanca karşılığı, Recht; Latince kar-
şılığı ise Jus’tur.

Hak sözcüğü,
- tüze; 
- türenin[tüzeye/hukuka uygunluk] gerektirdiği 

ya da birine ayırdığı şey, kazanım;
- dava ya da savda gerçeğe uygunluk, doğru-

luk;
- harcanmış/geçmiş emek;
- emek karşılığı ücret;
- doğru, gerçek anlamlarına gelirken,
- maden, ağaç, taş üzerine, elle yazı ya da şekil 

oyma; buna yakın bir anlamıyla da 
- yazıyı, yanlışı kazıma anlamında kullanılır. 

Hak ile Sıdk arasında da özel ve yakın bir iliş-
ki vardır. 

hak, gerçekliğin, önermeye uygunluğu;
sıdk da önermenin, gerçekliğe uygunluğudur.

Hak kavramının, hizmet, hikmet, nasip ve be-
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reket kavramlarıyla olan ilişkisini de ayrıca ve sü-
rekli anımsamak gerekir.

Hak sözcüğünü, pay ve liyâkat ile karıştırma-
mak ve bazı hakkımız olduğunu zannettiklerimi-
zin kökeninde “hazzımızın”, “beklentilerimizin”, 
keyfiyetimizin olup olmadığından emin olmamız 
gerekir.

Hak, “ayrıcalık/imtiyaz [Ar. < meyz]”, “gü-
vence” ve “güç” olarak görülmemeli ve kullanıl-
mamalıdır.

Hak ile Had/Sınır arasında doğrudan bir ilişki 
vardır. Salt amaç olarak düşünülemeyecek ve kul-
lanılamayacak olan özgürlük, hak ile sınırlanır ve 
hak ile sınırlanabilmektir. Özgürlük, haklılığı ya 
da karşılığı olmayan tüm düşünce ve tutumları dı-
şarıda bırakmaktır.

Hak, zorunluluk değil/yerine rızâ ile sağlana-
bilecek bir kazanımdır. 

Mağdur hakları ile sanık hakları da birbirleriyle 
ilişkili olmalarının yanı sıra ayrı koşul ve hakları 
içerir ve kapsar.

Hak, yerini bulur; taş, gediğini bulur.

Anlık: Hakları, anayasal haklar, kişinin 
vazgeçilemez ve devredilemez haklarından 

başlatmamız gerekiyor sanırım.
B (bile değil): Tabii. Anayasayla devletin sı-

nırlandırılması, temel haklar ve birey haklarının 
tanınması, korunması, güçlendirilmesi ve gelişti-
rilmesi zorunluluğuyla başlıyor.

Haklar, ifade hakkı ve tüm öteki haklar; sınır-
landırılamaz ve sınırlandırılabilir haklar olarak iki-
ye ayrılır.

Hakları tesis ve teslim etmenin önceliği ve zo-
runluluğu, hakların haklarını, herhangi ya da hiç-
bir keyfiyete düşürmemek üzere saklı ve geçerli 
tutmakla sağlanmaktadır.

Kişi, kendi haklarını savunduğu, savunabildiği 
ve savunması, sahip çıkması gerektiği kadar baş-
kalarının (insan) haklarını, toplum düzenini sağ-
lamak üzere, hem kendinden başlayarak başkala-
rının, hem de başkalarından hareket ederek kendi 
haklarını; ne sadece kendi hakkıyla, ne de başka-
larının hakkı önde olmak üzere, hakları ve kişisel 

haklarını, her zaman, zemin ve koşulda savunmak 
durumundadır. 

Bilinçli bir kişi olmak ve bu doğrultuda bir 
yaşam sürmek üzere, ne varoluşunu, ne de aklını 
başkasına ihâle edemeyeceğini sürekli olarak anlı-
ğında bulundurmak durumundadır.

Anlık: Susma Hakkı’mızın önceliğine de 
değinecek miyiz?

B (bile değil): Susma Hakkı, tüm haklarımızın 
yanı sıra en temel, olağan ve tüzel(hukuksal) hak-
kımızdır. Susmak, strateji olarak kullanılabilmekle 
birlikte bir olanak ya da araç olarak değil bir hak 
olarak görülmeli, sunulmalı ve kullanılabilmelidir. 
Bu hakların anımsatılması, “sarkıtılabilecek” değil 
anında, en kısa sürede anımsatılması gerekendir.

Susma hakkının tarihçesinde, John Lilburne’nin 
tutumu ve Miranda Uyarıları[Arizona - ABD], 
1966’dan beri uygulanmaktadır.

1637 yılında, İngiliz tarihinin en renkli, en 
dramatik kişilerinden biri olan John Lilburne’un, 
halkı, yönetime karşı kışkırtan bir kitap yayım-
ladığından dolayı tutuklanıp bu mahkeme önüne 
çıkarılması, susma hakkı konusunda bir dönüm 
noktası olmuştur. Lilburne, mahkemede, açıkça 
neyle suçlandığı hakkında bilgilendirilene kadar, 
sorulan sorulara yanıt vermeyi reddetmiştir. Bu 
durum, ceza yargılaması açısından, tarihin bize 
taşıdığı, susma hakkının kullanılması ile ilgili ilk 
durumdur.

Miranda Uyarıları
1. Sessiz kalma hakkınız vardır.
2. Söyleyeceğiniz her şey, mahkemede, aleyhi-

nize kullanılabilir.
3. Herhangi bir soruya yanıt vermeden önce, 

avukat ile konuşma hakkınız vardır ve soruları ya-
nıtlarken, avukatınız, yanınızda bulunabilir.

4. Eğer bir avukat tutamıyorsanız ve dilerseniz, 
size bir avukat belirlenecektir.

(İfade sırasında, herhangi bir anda, so-
ruların öncesinde ya da sonrasında, 
susma hakkınızı ve avukattan yararlanma hakkını 
kullanabilirsiniz.)

( 1- You have the right to remain silent.
2- Anything you say can and will be used aga-

inst you in a court of law.
3- You have the right to an attorney.
4- If you cannot afford an attorney, one will be 

appointed for you. )
 
 

Anlık: Susma hakkımız üzerine bilinmesi 
gerekenler ve karıştırılmaması gerekenler 

nelerdir?
B (bile değil): Bir suçlama karşısında suçla-

mayı/ithamı inkâr etmek üzere değil kendimizden 
uzaklaştırmak üzere kullanmak ve yorumlamak 
gerekir. Suçsuzluğumuzu iddia etmek ile suçu/
muzu inkâr etmek aynı şey olmadığı gibi birbirinin 
yerine de “algılanabileceğinden” ve “yorumlana-
bileceğinden”, neyi, ne kadar söyleyeceğimize ve 
söylemeyeceğimize çok dikkat etmeyi gerektirir.

Tam susma, kısmî susma ve geçici susmanın 
aralarında bazı farklar bulunmaktadır.

Tam susma, şüpheli ya da sanığın, muhakeme-
nin tüm aşamalarında, suçlamanın tümü bakımın-
dan susmasıdır. Uygulamada çok sık rastlanılan 
bir susma çeşidi değildir. Şüpheli ya da sanığın, 
kendine yüklenen suç hakkında, hiçbir şey açık-
lamaması biçiminde ortaya çıkar. Ancak, şüpheli 
ya da sanığın, failliği hakkında tam bir inkârda 
bulunması, örneğin; “suçsuz olduğu”nu açıklama-
sı ya da “olay yerinde bulunmadığı”nı söylemesi 
de, tam susma kapsamında değerlendirilmelidir. 
Şüpheli ya da sanığın, olaya ilişkin herhangi bir 
açıklamada bulunmaksızın, kimliğine ve kişisel 
durumlarına ilişkin bilgileri vermesi durumunda 
da tam susma söz konusudur.

Kısmî susma, şüpheli ya da sanığın, muhake-
menin hangi aşamasında olursa olsun, kendine 
sorulan sorulardan bir kısmını yanıtlayıp bir kıs-
mını yanıtsız bırakmasıdır. Şüpheli ya da sanığın, 
cinayeti işlediğini kabul edip, neden işlediği ya da 
cinayet aracını nereye sakladığı konusundaki soru-
ları yanıtsız bırakması gibi.

Şüpheli ya da sanığın, muhakemenin bir aşa-
masında, olay hakkında konuşup başka bir aşama-
sında susması, geçici susmadır. Örneğin, şüpheli 
ya da sanık, soruşturma evresinde konuşmuş fakat 

koğuşturma evresinde susmuşsa ya da soruşturma 
evresinde susup koğuşturma evresinde konuşmuş-
sa, bu, geçici susmadır.

Sukut ile Sükût/iskât sözcüklerini de karıştır-
mamak gerekir.

Sukut/ıskat/iskat, düşürme, düşürül-
me; yok etme; hükümsüz bırakma; sa-
daka[ölünün azapsız kalması için da-
ğıtılan] anlamlarında kullanılmaktadır. 
(Iskat-ı cenîn de çocuk düşürme olarak kullanıl-
maktadır.)

Sükût/iskât ise susturma; tartışmada yanıt ve-
remeyecek duruma getirme, ağzını kapattırma ve 
kandırma, “râzı ettirme” anlamlarına gelmektedir.

Kayıtsızlık ile karşılık vermeme de karıştırıl-
maması gerekenlerdendir.

Bir kişinin suskunluğunu anlamamak ve anla-
maya çalışmamak, sözlerini de anlamaya niyetli, 
istekli olmamaktır. Ne yazık ki, işkence gibi âdil 
olmayan ve orantısız güç kullanılarak yapılan in-
sanlık dışı “uygulamalar”, kişinin susma hakkın-
dan uzaklaştırılması ve konuşturulması için yapı-
lan saldırılardır. Kişi, susarak, ne ikrâr, ne de inkâr 
etmiş sayılamaz.

Kişilerin hatasından, yanlışından, suçundan, 
günahından haberimiz olabilir ve/

fakat tövbesinden haberimiz olmayabilir. 
[Dolayısıyla, kimseyi baştan, kökten ve 

doğrudan kınamamak gerekir!]

Anlık: Susma hakkımızın kullanımı ve 
yargılama sürecindeki işleyiş nasıldır?

B (bile değil): Susma hakkı, soruşturma-
da ve koğuşturmada olmak üzere ayrılmakta-
dır. Susmanın, hakaret olarak da görülmemesi ge-
rektiği gibi uyarı ve destek olarak da görülebilmesi 
ve kullanılabilmesi gerekir.

Susma olanağı ve hakkı, âdil yargılanma hak-
kı, kendine yüklenilen suçu öğrenme hakkı, ay-
dınlatma yükümlülüğü, savunma hakkı, bağışık-
lık hakkı, ifade serbestliği hakkı, avukat yardımı 
hakkı, masumiyet göstergesi, silahların eşitliği ve 
hukuk devleti ilkeleri, birlikte düşünülmesi ve uy-
gulanması gerekenlerdir.

Susma hakkı ve aleyhine kullanmama zorun-
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luluğu, suç kuşkusu altında bulunan kişinin, hem 
soruşturma, hem de yargılama sırasında, işlediği 
iddia edilen suçla ilgili olarak, kendine sorulan so-
rulara yanıt vermeye, bu yolda kanıt göstermeye 
zorlanamaması ve bu durumun, kişi aleyhine yo-
rumlanamamasıyla birliktedir.

Yargılama sürecinde, suçlamaya karşılık ola-
rak araştırma ve işbirliği içinde olunması gere-
kir. Araştırmada, vicdânî kanaat değil yasal kanıt 
öncelikli olarak aranmalıdır. Yargılama sırasında, 
susmanın yorumlanmasının genişliği, kullanıldığı 
aşama, avukatın, orada/yanında bulunması, zanlı-
nın bilgilendirilmesi gerekmektedir. Duruşmada 
susma, polis tarafından gerçekleştirilecek ifade 
alma sırasındaki susmaya nazaran daha geniş yo-
rumlanır. Bu görüşe göre duruşma aşamasında, sa-
nık, panik içinde ya da hazırlıksız olduğunu ileri 
süremez. Burada, kişinin bir hukukçunun yardı-
mından yararlandığı, haklarından haberdar olduğu 
ön kabulünden hareket edilmektedir. Polisin, sor-
gusundan önce bilgilendirme yapması durumunda, 
susma, daha dikkatli irdelenmektedir.

Anlık: Susma hakkının istisnaları nelerdir?
B (bile değil): Kimlik bilgilerini (doğru) ya-

nıtlama ve kendiliğinden yapılan açıklamalar ve 
itiraflar, susma hakkının dışında kalmış ve tutul-
muştur.

Ceza davası, ancak suçlu olduğundan şüphe 
edilen kişinin, belirli olması durumunda açılabilir. 
CMK’nın 170. maddesinde, iddianamede gösteril-
mesi gereken konular arasında, şüphelinin kimliği 
de sayılmıştır. CMK’nın 147. maddesinin, 1. fıkra-
sının, a bendinde, şüpheli ya da sanığın kimliğinin 
saptanacağını ve şüpheli ya da sanığın kimliğine 
ilişkin soruları doğru yanıtlandırmakla yükümlü 
olduğu belirtilmektedir. Şüphelinin, kimlik ve ad-
resi ile ilgili bilgi vermekten kaçınması ya da ger-
çeğe aykırı beyanda bulunması, dolayısıyla kim-
liğinin belirlenememesi durumunda, bu belirleme 
yapılıncaya kadar gözaltına alınması ve tutuklan-
ması olanaklıdır.

Susma hakkının kapsamına girmeyen başka bir 
istisna, kendiliğinden yapılan açıklamalarla, itiraf-
larla ilgilidir. Örneğin, ... nedeni ile birini öldür-
dükten sonra polis merkezine giderek teslim olan 
kişinin, kendiliğinden yaptığı açıklamalardan önce 

susturulması, avukatın getirtilmesi söz konusu 
olamaz. Ayrıca, meşhut suç sırasında takip edilen 
kişinin söylediği sözler bakımından hukuka aykırı 
kanıt var sayılamaz.
Anlık: Susabilmenin ve konuşabilmenin yeri ve 
zamanını nasıl belirlediğimize göre midir tüm 

bunlar?
B (bile değil): Evet. Gereğince susmak, gere-

ğince, zamanında ve zemininde konuşmayı bilmek 
gerekir. Önce susmayı, daha sonra konuşmayı be-
cermek gerekir. Bazen de susmayı değil durumun 
gereğini yapmak yeğlenmelidir.

Bilgeliğin dudakları, bilmeyenlere kapalıdır.
Bilip de susmak ve konuşmamak ile bilip de 

susmak ve saklamak da ayrı durumlardır. 
Susmanın, barış(sulh) ve sakinliği(sükûnu) de 

sağlayacağını ya da sağlayabileceğini de sürekli 
anımsamak gerekir.

Bazı şeyleri bilirken susmak, bilmezken konuş-
mak/söylemek ile eşdeğerdir. Bazen/çoğunlukla 
ikisi de kötü ve yanlıştır.

(Susmak, dinlemek, konuşmak ve yazmak için 
binbir nedenini okumak için...

[ www.FaRkLaR.net/SUS | www.FaRkLaR.
net/Dinle | www.FaRkLaR.net/KONUS ] )

Kişinin sözü, hikmet olmalı;
bakışı, ibret olmalı;

susması, ders olmalıdır.

Anlık: ”Kadın - erkek” ayrış(tır)ması ve 
sorunlarını da çok görüyoruz...

B (bile değil): Kadın - kadın, erkek - erkek ya 
da erkek - kadın olmak üzere her türden iki kişi 
arasındaki ilişkiye, bel altına düşkün bir “zihin/
kişi”, kendinden hareket ederek iki kişinin arasın-
da eşeysel(cinsel) bir ilişki olduğu/olacağı zannı-
nı ”yükler”. Yemeye-içmeye, karın bölgesine düş-
kün bir ”zihin/kişi”, iki kişi arasındaki ilişkide, 
çıkar ilişkisi olduğu/olacağı zannını “yükler”. 
Düşünceye, zihne odaklı ”zihin/kişi”, iki kişi ara-
sındaki ilişkide, ideolojik bir ilişki ve iletişim ol-
duğu/olacağı zannını ”yükler”.

Kalbiyle bakan ”zihin/kişi” ise koşulsuz olarak, 

aralarında yalnızca bir ilişki görür. Daha fazlasıy-
la ilgilenmez ve zihnini, olmadık, bilinemeyecek 
olanlar üzere meşgul etmez. Yalnızca ve koşulsuz 
saygı ve koşulsuz sevgi ilişkisi görür.

İlişkilerimizde, kişileri ya da kişilere konuşma-
yı değil kişilerle iletişim kurmayı yeğlemek, böyle 
bir zihin oluşturmak durumundayız. Herhangi bir 
kişi olmayı değil belirli bir kişi olmayı; hayvan 
gibi yaşayan biri değil insan gibi hareket eden 
“canlı/hayvan” olmayı yeğlemeliyiz. Birbirimizle 
didişmek yerine temel uğraşımızın, (aşırı) sıcak ve 
soğuk gibi doğal koşullar karşısındaki işbirliğimiz 
olduğunu anımsamalıyız.

Hoş (nitelikli) kişi, işiyle uğraşır;
boş kişi, kişiyle uğraşır.

Bir topluluk/toplum,
en güçsüz bireyini yalnız bıraktığı anda,

dağılmaya başlar.

Tek bir kişinin üzüntüsü, tüm bireyleri mutsuz 
edebilir ve 

tek bir kişinin mutluluğu da herkesin yüzünü 
güldürebilir. :)

Anlık: İnsan haklarıyla birlikte çocuklar için de 
özel haklar olsa gerek... 

B (bile değil): Evet. Çocukların da neseb, mi-
ras, vasıf ve vasiyet hakları gibi temel hakları ol-
duğu gibi felsefî ve hukuksal hakları da gözetilme-
si gerekenlerdendir.

Çocukların, refah hakkı, korumacı hakları, ye-
tişkin hakları ve ebeveyne yönelik felsefi hakları 
olduğu gibi olumsuz, olumlu ve etkin durumlarda/
koşullarda da hukukî haklarını ayrı ayrı sağlamak 
ve takip etmek durumundayız.

Anlık: Adımızı belirleme ve değiştirme olanağı 
da bu haklar arasında olsa gerek...

B (bile değil): Çevremizdeki tüm varolanlarla, 
nesneler ve kişilerle olan doğrudan ya da dolay-
lı ilişkilerimizde, zihnimizin olanakları ve geliş-
mişliğiyle çeşitli araçlar ve kısaltmalar, kısayol-
lar kullanırız. İmgeleme olanağımızı, çeşitli sim-
geleri kullanarak ötekilerle paylaşır, ortak alana 

getiririz. Bunların en başında ad verme olanağımız 
bulunur.

Nesnelere, durumlara, koşullara ve olgulara ad 
verdiğimiz gibi kişilere ve kavramlara da ad vere-
rek yaşamımızı (kısmen) “kolaylaştırarak ve hız-
landırarak”, sürekli ve güvenilirlik sağlamak üzere 
daha nitelikli kılmaya çabalarız. Hukuk da felsefe 
ve matematik gibi sahip olduğumuz evrensel ko-
şulların dilini konuşmamızı ve göstermemizi daha 
olanaklı kılar.

Doğadaki varolanlara, zihnimizdeki bilgi ve 
kayıtlara ad verdiğimiz gibi çocuğumuza ve kişi-
lere de ad veririz. Aşımızı, işimizi ve eşimizi çeşit-
li koşullar ve kişisel isteklerimizle yaşamımızdaki 
çoğu önemli(öncelikli) olanı, tekrar tekrar belirle-
memize karşın kendi adımızı belirleme noktasında 
yeterince düşün(e)mediğimiz de dikkate alınması 
gereken önemli noktalardan biridir. 

Ad verme olanağımız, -harf ya da rakam-
la- simgelendirmeye ve sese dayalı bir araçsallık-
tır. Latin harfiyle iki ve üzeri harften oluşan hece ya 
da sözcükleri ad “sayarken” ve tek harften oluşan 
bir ad vermeyi nesne ya da kuruluşlar için kullana-
bilirken, Elif, Mim, Nun ad ve soyadı kullanımının 
kültürümüzde yeri olmasına karşın kişi adı olarak 
Latin harfiyle okunuşu ve yazılışı tek harften olu-
şan bir ad pek düşünül(e)memektedir. Kişilere, gü-
neş, çiçek gibi doğa nesneleri ve çeşitli kavram ve 
imgeler yakıştırırken, sadece kendilerini anımsata-
bilecek bir harf ya da araç kullanmayı, kendi “yük-
lemelerimiz” ve “rahatımız” için uzak görülmek-
tedir. Bu sorunun çözümü, dâvâ konusu ve mahke-
me işlemi olmak yerine imza sirkülerinin istenil-
diği gibi değiştirebilmesiyle birlikte adın da Noter 
aracılığıyla değiştirilebilmesini gerektirmektedir. 
[bkz. Ad/ım/ız Üzerine... | Bbiledegil.com ]

Anlık: Bağımlılaştırma da insan haklarını hiçe 
sayan insanlık suçlarına giriyor olsa gerek...
B (bile değil): Ne yazık ki, insan haklarının 

ihlâlinde çok ağır, aşırı ve orantısız suçlar bulun-
maktadır. Bunlar, soykırım başta olmak üzere iş-
kence, şiddet, terör, düşmanlık, ırkçılık, ayrımcı-
lık, ötekileştirme, köleleştirme, nefret söylemleri, 
insan kaçakçılığı, örgen ticareti ve özellikle de ba-
ğımlılaştırmadır.

Uyuşturucu ve özellikle de sigara kullanımının 

Anadolu Aydınlanma Vakfı Düşünüyorum Dergisi Anadolu Aydınlanma Vakfı Düşünüyorum Dergisi

288 İnsan Hakları Özel Sayısı, 2019 İnsan Hakları Özel Sayısı, 2019 289



artırılması çabasındaki düşük “zihinliler”, sadece 
tek adımı önemseyen pis çıkarcı ve ticarî görü-
nüşte olan “meşrû” sigara firmalarının ve de suç 
odaklarının yoğun çabaları, “hükümetlerin” ve 
“siyasetçilerin” bu alandaki isteksizlikleri ve ye-
tersizlikleriyle kısmî ya da çoklu desteği, bireyle-
rin kayıtsızlıkları ve akılsız “zekâları”, bu alandaki 
sorunların önü alınamaz yüksek seviyelere çıkma-
sına neden olarak insan hakları mücadelesinin 
en zayıf ve en baştaki sorunu durumundadır.

Sigara(tütün vb.), esrar ve çeşitli kimyasal 
uyuşturucu kullanıcıları, bireysel haz ve çıkarla-
rını esas alarak, keyifçiliklerinin ağır bedellerini, 
her bireyin sırtına, çok çeşitli sağlık, ekonomi, 
hukuk sorunu ve suç unsuru oluşturan yönleriyle 
yüklemektedir.

Trilyonlarca dolarlık karşılığı olan bu büyük 
sorunun çözül(e)memesi için de tüm dünya ve 
özellikle de bu konuda sessiz, “anlayışlı” kalan 
içmeyenler de sanki iş ve söz birliği yapmışçası-
na, odaklarını, yüzlerini ve değerli sözlerini, daha 
düşük oranda yaşanılan, tabii ki onların da olma-
masını dilediğimiz öteki belirgin ve yeterince tepki 
gösterilen ya da gösterilmeyen insanlık suçlarına 
kısmen çevirmiş durumdalar. Paranın bu çaptaki 
gücü karşısında durabileceğimiz tek güç olan bilgi 
ve bilinç sahibi olarak direnmeyi ise önemsiz/de-
ğersiz/etkisiz görmekte ve göstermekteler.

[Bu süreç ve mekanizmaların nasıl işle(til)
diği, en çok izlenen dizi olan “Breaking Bad” ve 
“Narcos” dizilerinde ayrıntılarıyla görülebilir.]

Bu sorunun hemen ardından gelen büyük so-
run ise kahve tüketimiyle bambaşka bir kulvarın 
daha oluşturulmasıyladır. Bu ürünün de ülkeler 
ölçeğindeki oranı milyarlarca dolarla ve dünya 
çapında da trilyonlarca dolarla dönüyor olmasıdır. 

Bireylerin, tek bir içimlik olarak “gördüğü” 
“çıkar” ve küçük hesapların, birileri tarafından ne 
kadar büyük hesaplarla ve insanlığı sömürücü, kö-
leleştirici “profesyonellikle” sürdürüldüğünün acı 
gerçeklerindendir.

İnsan Hakları’nın önemi ve önceliği, varolan 
değer ve olanakları kendi elimizle bozmadan, 
yıkmadan ve bazı şeyleri koruyarak gerçek-
leştirebileceğimizin önemsiz görülmemesiyle 
başlamak zorundadır. Bu çözümün, aynı anda o 

kadar kolay ve yalın olmasından dolayı, gözünün 
önündeki ve elindeki olanaklardan uzak kalmasına 
neden oluyor ne yazık ki.

İnsanlığın tüm sorunlarını, haksızlıklarını ve 
suçlarını bireysel olarak sırtlanamayacak olsak 
da her birimizin, kayıtsız durarak sorunun par-
çası olmak yerine çözümün bir parçası olabile-
ceği binlerce durum, tutum, tavır, sosyal medya 
paylaşımı, eylem ve söz vardır. Yeter ki, kendimi-
ze, “Çözümün neresinden tutabilirim?” ve en 
azından, ”Sorun oluşturmaktan ne kadar uzak 
durabilirim?” sorularını soralım.

Adâletin gerekliliği ve önceliği, 
düşmanının “adâletine” maruz kalmamak ve 

mağdur olmamak içindir.

Anlık: Şimdi de varoluşumuzun ve ne 
olduğumuzun koşullarına mı değineceğiz?
B (bile değil): Temel ve fiziksel koşulların sağ-

lanmasıyla gövdemizin gereksinimlerini çözmüş 
oluyoruz. Öteki varolanlardan ayrıştığımız özel-
liğimizle zihinsel koşulların da sağlanması gere-
kiyor. Bu koşulların da çok sayıda ve çok daha 
geniş alanlarda konu edilebileceğinden dolayı bazı 
sınırlandırmalara gereksinimi vardır. Bu sınırlan-
dırmaları da belirli ölçüler ve dengelerle sağlamak 
gerekir. Tam bu noktada, hukuk, adâlet, özgürlük 
ve meşrûiyet başlıkları devreye girer.

Yaşamın, çeperdeki 360 (milyon) derece-
nin/noktanın ya da kişinin bulunduğu dairenin, 
tek bir merkezi vardır. O da ancak, adâlettir. Bu, 
atmosferdeki ve yeryüzünde bulunan merkezdir.
(1)

Adâletin merkezinde ya da temelindeki 
magma tabakası ise rızâdır.(4) Eşitlik değildir!  
Rızâ, öncelikle bilgi/haber sahibi olmayı/kılmayı 
sağlayarak gerçekleşebilir. Başka bir deyişle, rızâ-
nın ilk ayağı, dayanağı ve kaynağı, bilgi/haber 
verme ya da almadır.

( Adâletin kaynağı da, hedefi de,  durumda-
ki/olaydaki ilgili iki kişiden birinin, eğer çok 
sayıda kişi varsa hepsinin rızâsıdır. Adâlet, 
insanı (haklarını/hukuku) ve de kişinin/kişi-
lerin rızâsını almaktır! Ya da kişinin/kişile-
rin rızâsını alabilecek/alacak biçimde düşün-

mek, konuşmak, hareket etmek ve yaşamaktır. ) 
Çeperde bulunan noktaların birleştirilebilmesi, 
ilişkide olabilmesi ve kalabilmesi, dairenin sı-
nırlarını gösterebilecek çizgi/sınır çekilmesiyle 
yani tüze(hukuk)(2) ile sağlanır. Bu daire/alan 
içinde, adâlet ile hukuk arasındaki patika yolla-
rın oluş(turul)ması, olmazsa olmazımız olan öz-
gürlüktür.(3) Özgürlük yolları(mızı) sağlamlaş-
tırabilmek ise geçerliliğin(meşrûiyetin) nitelikli, 
ortak araçları ve koşulları(hareket/spor, felsefe, 
bilim ve sanat) ile sağlanabilir.

HUKUK DAİRESİ

YAŞAM:
ADÂLET ve/||/<>/< RIZÂ[< BİLGİ/HABER]

(Bilgi/haber vermek, rızânın; rızâ, 
adâletin; adâlet de yaşamın temeli(nde)dir/

merkezi(nde)dir.)
Özgürlük, kişinin, 

“canının istediği gibi davranması” değil
istemediği hiçbir şeyi yapmak zorunda 

olmamasıdır.
Adâlet Dairesi

Adâlet, dünya barışının temelidir.
Dünya bağının sınırlarını devlet belirler.

İşte bu devlet duvarını inşâ edecek, devlete 
düzen sağlayacak olan hukuktur.

Siyasi güç olmaksızın hukuk, yaptırımlarını 
yerine getiremez.

Siyasi gücü, askeriye korur.
Askeri gücün yaşamasını ekonomi sağlar.

Ekonomik gücü halk sunar.
Halkın birliğini sağlayacak olan ise adâlettir.

(Adl’dir mucib-i salâh-ı cihan
Cihan bir bağdır, divan devlet

Devletin nâzımı şeriattır
Şeriata olamaz hiç hâris illâ mülk

Mülk zabteylemez illâ leşker
Leşkeri cem edemez illâ mal
Malı cem eyleyen raiyettir

Raiyeti kul eder padişah-ı âleme adl.)

Anlık: Kişinin rızâsının aranılmayacağı yerler 
ve durumlar var mıdır?

B (bile değil): Hukuksal ve toplumsal olarak 
kişinin sorumluluğunun bulunduğu çok sayıda du-
rum ve ortam vardır. Örnek olarak kişisel veri işle-
mede ve gümrükte, kendiyle, yanındaki çocuk ya 
da sahip olduğu nesneyle ilgili belgeyi/kanıtı orta-
ya koyma sorumluluğu ve zorunluluğu bulunmak-
tadır. Bu tür denetlemelerde “rızâm yoktur” deme 
olanağı söz konusu olmaz.

Bunlar dışındaki bazı zorunlu, özel ve belirli 
durumlar dışında kişinin rızâsı olmaksızın hareket 
etmek doğru, hakkaniyetli ve âdil değildir.

Yaşamı oluşturan, sürekli ve nitelikli kılan, ne 
yapmayabileceklerimizdir. Kişi, kendi ve baş-
kalarının haklarından yani insanlık hakların-
dan, varoluşsal ve felsefî olarak vazgeçemez.

Anlık: Rızânın, her ortam ve koşulda önceliği 
vardır...

B (bile değil): Ortak alanlarda, kişisel davranış 
ve keyfî tutumların yanlışlığını ve birbirimize olan 
yükünü ve dayatmasını, bunu tersine döndürecek 
biçimde ve kendimizden başlayarak değiştirmek 
ve geliştirmek durumundayız. Kendi haklarımız 
ve beklentilerimiz neyse ve ne kadarsa, başka-
ları için de aynı hakları, o derecede eşit görmeli 
ve kişi/insan haklarını tesis ve teslim etmeliyiz.

İki kişinin arasındaki hak ve iyilik kural-
ları, birinin, verdiğini hemen unutmasıyla, 

1 2

3 4

Adâlet

Hukuk

Adâlet

Adâlet

Hukuk

Özgürlük

Geçerlilik
(Meşrûiyet)

Hukuk

Özgürlük

Adâlet

RIZÂ

Bilgi/Haber
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ötekinin de aldığını hiç unutmamasıyla sağlanır.
Dilimizi, doğru, yerinde ve özenli kullan-

mak, her bir kişinin görevidir ve kendine, top-
luma yaptığı yatırımdır.

Eşyalarla, kullanmak üzere, kişilerle ise sev-
mek üzere ilişki kurmalıyız fakat ne yazık ki, dün-
yadaki kargaşanın nedenlerinden biri de eşyaların 
sevilmesi, insanın kullanılmasıdır.

Ayinesi iştir/hizmettir kişinin, lâfına bakılmaz!

Anlık: Rızâ üzerine bilinmesi ve 
karıştırılmaması gerekenler nelerdir?

B (bile değil): Varoluşun temeli, evrensel, or-
tak yasa ve ilk eşik olan rızânın oluşumunda, aklın 
kullanılmasının önemi ve önceliği yüksektir.

Adâletin, “eşitlik” değil rızâya dayandığını 
anlamaktan geçer. Rızâyı, içten yaşamayla birlik-
te sözle açık olarak dile getirmenin de farkı bü-
yüktür. Kişiler arasındaki bağ ve bağlanma, kar-
şılıklı rızâ ve muhabbetin sağlanmasıyla gerçek-
leşir. Kişileri dışarıda tutarak ya da ötekileştire-
rek rızânın sağlanması beklenilemez. Çıkar(lar)
ımızı “düşünmek/istemek/beklemek” yerine 
hak ettiklerimize ve/ya da hak ettiğimiz kadarı-
na rızâ göstermek gerekir. Hakkımızın ve hoşnut-
luğun, ancak rızâ ile oluşacağını ve sağlanabilece-
ğini sürekli anımsamak durumundayızdır.

Birlikte yapılacak işler, süreçler, yolculuklar 
gibi tüm ilişkilerde, zorlama yerine tatmin, iknâ 
ve rızânın sağlanması yönünde çaba göstermeyi 
yeğlemek gerekir. Çünkü, tatmin, iknâ ve rızânın 
oluşturulamadığı süreçlerde önce birbirini yargıla-
ma sonra da birbirini yok etme düşüncesi ve çabası 
oluşur. “Ast - üst” gibi dikey ilişkilerde, “üstten 
izin istemek ya da müdürün izin verip vermemesi” 
değil üstün, durumdan ve süreçten haberdar edile-
rek ve uygun koşullar sağlanarak rızâ göstermesi-
ni beklemek ve sağlamaktır.

Benlik ve bütüncül benliğin oluşumu da sırasıy-
la emir altında olan, daha sonra sorgulamaya baş-
lanılan, sonrasında sezgisel ve beklentisiz, rızâ sa-
hibi olunarak, başkaları tarafından da râzı olunan 
ve saflaşma aşamalarını geçmiş/geçecek olmayı 
gerektiren bir süreçtir. Rızâ, bolluk, bereket ve 
sevgi sağlayacak bir eşiktir.

kaldırımda yürürken, kol ya da omuzları birbiri-
ne çarpan kişiler arasında pek sorun ya da kavga 
çıkmazken, sanırım kendini araç, yol ya da kural 
hapishanesinde “gören” sürücüler arasında nere-
deyse terör oluşturma seviyesine gelinmektedir.

Kişiye ait arabaların sayılarının ülkemizde çok 
olması [ya da artmasının “teşvik ediliyor” olması], 
yolların eski olanaksızlıklara göre düzenlenmiş 
olması, önceliği arabalara vermek için geçerli bir 
neden değildir/olamaz! Tam tersine, konumları/sı-
raları en sondadır!

Bireyin ve toplumların gelişmişliğindeki/uy-
garlığındaki ilk göstergelerden olan bisiklet kulla-
nımının artırılması ve teşvik edilmesindeki önem 
de doğa ve insan haklarının tesis edilmesindeki 
yeri, işlevi yüksek ve önceliklidir.

[Bu zihniyeti geliştirmeyi ve yaygınlaştırmayı, 
her birimiz haklarımıza sahip çıkarak daha da hız-
landırabiliriz! Sizin de farkındalığınız, desteğiniz 
ve katılımınızla gerçekleşecektir!... Lütfen!!!]

ENGELLİ/LER ve/< HASTA
LAR ve/< YAŞLI/LAR ve/< ÇOCUK
LAR, ÖĞRENCİ/LER ve/< HANIM
LAR ve/< YAYA/LAR ve/< BİSİKLETLİ
LER ve/< MOTOSİKLETLİ/

LER ve/< ACİL
DURUM ARAÇLARI [hasta taşıma, itfai-

ye, polis] ve/< TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI 
[raylı düzenekler öncelikli olmak üze-
re!] ve/< ARABA/LAR ve/< AYRICALIKLI/
LAR

[her seviyedeki/konumdaki resmî makam araç-
ları (her ne kadar güvenlikleri “önemli/öncelikli” 
sayılsa da!)]

Anlık (Zihin): Peki tüm bunlar nasıl sağlanabilir?
B (bile değil): Felsefe, matematik ve tüze(hu-

kuk) araçları dışında hiçbir fren, bizi ve hızımızı 
kesebilecek, duruş mesafemizi kısaltabilecek, an-
lık ve fiziksel sınırlarımızı sağlamlaştıracak kadar 
yardımcı olamaz.

“Ferrari’sini Ya-----vaş-----la----tan Kişi/Bilge” 
olmaktan başka çözümümüz/çaremiz yoktur!
Felsefe ile olan-biten herşeyi, ancak nitelikli 

sorgulayabilme bilgisi ve becerisi ile anlığımızı, 

Yaşamdan ve kişilerden, çok sıradışı ve üst/
üstün edimler, sonuçlar ya da “kerâmet” “aramak/
beklemek” yerine rızânın sağlanmasının yeterince 
yüksek bir kerâmet olduğunu bilmek ve anımsa-
mak yeterlidir.

Rızânın bulunduğu her yer cennetleşirken, sa-
hip olma hırsının bulunduğu her yer de cehenneme 
döner. Sürece teslim ol(a)madan ya da ol(a)mayan, 
hiçbir hakkı teslim edemez.

Bazı şeylerden uzak durmak ya da durma-
mak, rızâ göstermenin ya da göstermemenin 
göstergesidir. Rızâ, sabırı; sabır da rızâyı bes-
ler ve destekler. Ulaşamadığımıza gösterdiğimi-
zin adı tevekkül, ulaştığımıza gösterdiğimizin 
adı rızâ, kaybettiğimize gösterdiğimizin adı da sa-
bırdır.

“Kabul eden, boyun eğen, 
rıza gösteren”in adı râzî, 
“süt kardeş. ya da süt emen çocuğun” adı razî/radî, 
“İran’ın “Rey” şehrinden olan, Rey şehri-
ne bağlı/mensup, bu şehirle ilgili olanın ve 
sırra/râza bağlı/mensup olan”ın adı Râzî’dir.

“Bir şeyin eksilmesi, bir şeyden zarar/ziyan 
görme” anlamına gelen irtizâ ile

“beğenme, seçme” ve  “uygun bulma, râzı 
olma” anlamına gelen irtizâ ile

“süt emme” anlamına gelen irtizâ ile“özür di-
leme” ve ”biraz bahşiş alma” anlamına gelen ir-
tizâh arasında farklar olduğu gibi,

“İçinde bir şey saklanılan nesne” ve “am-
bar” anlamına gelen tahrîs ile

“hırslandır(ıl)ma” anlamına gelen ve hırs kö-
künden gelen tahrîs arasında;

“kışkırt(ıl)ma” anlamına gelen ve hırz kökün-
den gelen tahrîz ile ”tırmala(n)ma” ve “yakış, ka-
şındırma, azdırma” anlamlarına gelen tahrîş söz-
cükleri arasında da önemli ayrıntılar ve farklar 
vardır.

Anlık: Önemli bir örnek daha verelim...
B (bile değil): Trafik ve trafikteki durumumuz, 

bireysel, toplumsal bilgi ve bilinç seviyemizin ilk 
göstergesidir. İnsan/kişi haklarının ve ilişkileri-
nin hangi seviyede olduğunun da apaçık bir fotoğ-
rafıdır. İlginç olanı ise kalabalık bir alanda/yolda/

düşünce, duygu ve davranışları(mızı) anlama ola-
nağı elde ederiz. Tanıyanı, tanımadığımız, yani 
anlığımızın işlevlerini ve işleyişini tanımadığımız 
sürece hiçbir şeye ulaşamayız

Matematik altyapısı olmadan ve bu bilinci ge-
liştirmeden de hiçbir gelişmeye, bilime, teknolo-
jiye ve dünyaya ayak uydurmak olanaklı değildir.

[Her gün, yüzde bir artı/fazla[+] ile yüzde 
bir eksi/k[-] yapabileceğimiz ile 

yap”a”madığımız arasındaki, matematiksel, hiç 
mi hiç “az” olmayan büyük farkın, bir yıllık 

[ve neredeyse 40 katı olan] sonucu/bedeli!... ]

Anlık: Yaşamımızdaki çoğu soruna 
önerebileceğiniz çözümler/çareler nelerdir?
B (bile değil): Çözümlerin, karmaşada değil 

yalınlıkta, ne yapmayacaklarımızda olduğunu 
sürekli anımsamamızda...

Eşikleri bilmekte/anımsamakta, uçlarda ve 
“sonuçlarda” değil aralıklarda/süreçlerde (den-
geli/dengede) yaşamamızda!...

Sonuçların, süreçlerden koparılamayacağını ve 
öncellenemeyeceğini, süreci düşünmeden ve ko-
nuşmadan, sonuçlardan bahsedilemeyeceğini akıl-
da tutarak, “Sonuçta ...” diyerek son sözü kendi-
mize ait kılmadan, süreci göz ardı etmeden ve 
engellemeden konuşmamızda!...

Sorunların, esastan değil yöntemden/usûl-
den kaynaklandığını, çözümlerin ve önceliğin, 
yaklaşımlarımızda, yöntemlerimizde, üslûbu-
muzda olduğunu iyice anlamamızda ve sürekli 
anımsamamızda!...

Herhangi bir işimizde/eylemimizde ve sözü-
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müzde, hız yapmamamızda ve özen göstermemiz-
de!... (Trafik işaretlerine uyabileceğimiz/(“)uydu-
ğumuz(“) gibi! )

Birbirimize, dikey ya da yatay ilişki düzeylerinde,  
“ne yapacağımız” dayatmalarından vazgeçip 
her birimizin, uyarı ya da zorunluluk noktasına ge-
tirmeden, ne yapmayacaklarımızın bilinciyle ha-
reket etmemizde!... (Kişilerin keyfîliklerinde değil 
hepimiz için geçerli, ortak gereksinim ve özgürlük 
alanlarına yönelmemizde!... )

Yaptığımızın ve aldığımızın “kâr”, yapmadı-
ğımız ve verdiğimizin yarar olduğunu anımsama-
mızda!...

Herhangi (yeni) bir şeyi ya da birbirimizi an-
lamanın, anlatılan/gösterilen/paylaşılan şeyin ne 
olduğuna,  ne kadar farklı ya da yeni olursa olsun, 
önyargısız ve daha önceki “bilgi/bellek kayıtları-
mız”dan hareketle ya da “süzgecimiz”le değil (en 
azından) anlama çabasında olmamız gereken o an 
ya da belirli bir zaman/zemin sürecinde,

1. Nötr Olma | 2. (Nitelikli) Soru Sorma ge-
rekliliğini anımsamamızda!...  [ Anlamanın sesi 
olan hmmm ile! ]

Kişisel/toplumsal yönetim ve yaşam/a “oyu-
nunun”,“0-1 / YA, YA DA” “kuralı/mantığı” üze-
rin(d)e(n) değil “HEM, HEM DE; NE, NE DE” 
kuralı/mantığı üzerin(d)e(n),  yaşayışımız ve iş-
leyişimiz ile südürdüğümüzü anımsamamızda!... 
(Elimizi, pisliğe değdi diye kesmeyip yıkadıktan 
sonra yemek yaptığımız gibi! )[ www.FaRkLaR.
net/sozluk/fark/3965 ]

Herhangi bir düşünce/konu/durum/kişi ve süre-
cini, üzerinde (yeterince) düşünmeye bile başlama-
dan, olumsuzluk, inançsızlık, karamsarlıklarımızla 
ve yanlış/isabetsiz sözlerimizle, karşılıksız ”(ön)
yargılarımızla” bitirmemizin ya da “tedbirciliği-
mizle” engellememizin, hiçbirimize ve hiçbir işi-
mize,  ne bugün, ne de gelecekte yaramayacağını 
anlamamızda!...

Hiçbir canlının, bir başka canlıdan daha üs-
tün ya da önce olmadığının, tüm varolanları, an-
cak bazı artı ya da eksileriyle değerlendirip,  ne 
insanın, ne de başka bir “özellik”/”nitelik” ya da 
“gücün”,  doğayı, çevreyi, ötekileri ve özellikle 
de hayvanları sömüremeyeceğini ve hepimizin, 
hiçbir ayrım olmaksızın, birbirinden ayrılamaz 
bir bütünün parçası olduğumuzu anımsama-

mızda!...

Kendimizi, ayakta, dikey | durumda görerek 
değil  O küre/yuvarlak biçimdeki bir bütün ve 
tüm bütünlüklerin önemli bir parçası olarak gö-
rüp birbirimizle, yaşamda, doğada ve doğayla 
uyumlu bir akış/yuvarlanış içinde olmamız-
da!...

Eşitliği, adâlet ile karıştırmadan, hiçbir ayrım 
olmaksızın, hepimizin, ancak, olanakların/fır-
satların, tıbbın(hekimin) ve adâletin(hakimin) 
önünde ve de yaşam oyununda eşit olduğumu-
zu anımsamamızda...

Adâlet ve tüze(hukuk) düzeninin/dairesinin, 
tüm ilişki ve süreçlerin merkezinde/göbeğinde 
olduğunu, yaşamın, toplumun en önemli(önce-
likli) ve olmazsa olmaz koşulu olduğunu anım-
samamızda ve bunu sağlamamızda!... (Adâlet, 
insanın (bir kişinin), Rızâ’sı üzerine kuruludur. 
Rızâ’yı sağlayan şey de bilgi/haber vermektir. )

“Ben kurtuldum, gerisi ne olursa olsun” saç-
malıklarıyla, “Altta kalanın canı çıksın” boş-
vermişliğiyle köşeleri tutarak değil birbirimize 
(yeni) alanlar, olanaklar/fırsatlar açarak yaşa-
mamızda!...

“Çoğunluğun” değil azınlıkların, güçsüzlerin 
koşullarına göre düşünme ve hareket etmemiz-
de!...

Çözümün bir parçası değilsek, sorunun bir 
parçası olduğumuzu ve karanlıktan şikâyet ede-
ceğimize, bir mum yakmamız gerektiğini anım-
samamızda...

Bazen, bir “ilke(miz)” için tüm bireylerden 
vazgeçebildiğimiz gibi; yeri/zamanı geldiğinde 
de, bir kişi için tüm “ilkelerimizden” vazgeçebi-
leceğimizi anımsamamızda!...

Kişilerin/kendimizin değil kavram, olay/olgu, 
durum ya da ayrıntıların öncelikli olduğunu, 
konuların bize göre değil bizim konu/durum ve 
kavramlara göre düşünüp hareket etmemiz ge-
rektiğini, “sen / ben” sözlerinin, hedef değil hi-
tap amaçlı kullanılması gerektiğini anımsama-
mızda, birbirimizle ve kendimizle/geçmişimiz-
dekilerle didişmememizde!

(“Haklısın!”, “Doğrusun!” gibi haklılık/hak-
sızlık, doğruluk/yanlışlık gibi bir “tespitin” söz 

konusu olmaması, “Doğru söylüyorsun!” de-
ğil ”Doğru!” sözünün yeterli olması gibi! )

(Kişilerle, düşük/yetersiz zihinler/kişiler; olay-
larla, ortalama zihinler/kişiler; düzenle, ileri zi-
hinler/kişiler uğraşır. )

Yeterli ve yetkin bilgi sahibi olmadan,  (key-
fî/aşırı) yorum yapamayacağımızı anımsama-
mızda!... “Oy çokluğu” ile değil oy birliği ile ka-
rar almamızda ve uygulamamızda!...

Kötülerin içinde(ehven-i şer) nispeten daha iyi 
sayılan “Demokrasi”nin, “550 kişiyle”, “temsilî” 
olarak mecliste değil  her birimizin katılımıyla, 5, 
55 ya da 550’şer kişilik buluşmalar ile sokakla-
rımızda, pazarlarımızda, meydanlarımızda!

Karşı(lıklı) durarak değil yanyanalıkta ve sırt 
sırta vermemizde!...

Komşuluk ilişkilerimizi tekrar gözden geçi-
rip dayanışmayı, sürekli anımsamamızda!...

Ortak alanlarda, özellikle trafikte ve toplu 
ulaşımda, birbirimize öncelik tanımamız/sun-
mamız ve saygı göstermemizde!...

Mücadelenin, aramızda değil  doğanın ve ya-
şamın yüklerine/açıklarına yönelik,  birlik ve 
dayanışma içinde olmamızda!.. (Doğal yaşamda 
ve kırsal/köy yaşamındaki gibi imece yöntemini 
uygulamamızda!...)

“Niyet okuma”yı, geleceğe “don biçmeyi” bı-
rakıp,  bugünü/geleceği ve yaşamı(mızı),  dav-
ranış ve tutumlarımızda inşâ etmemizde!... 
Kader’imizi, her an kendimizin oluşturduğu-
nu/”yazdığını”; (davranış ve tutumlarımızla, gö-
zümüzde[bakışımızla], dilimizde[sözlerimizle] ve 
elimizde[yaptıklarımızla] ) Karma’mızı, ne yap-
mayacaklarımızla temiz tuttuğumuzu anımsa-
mamızda!... ( “My Name is Earl” dizisi de izlene-
bilir/izlenmelidir. )

Farkındalığın paylaşıldığı ve ümidin aşılandığı, 
“Yeğleme/Tercih etme” ve rica ”Lütfen” dönüştü-
rücü söz(cük)leriyle, “dayanamadığımız” kişi/”ke-
sim”, olay/olgu, durumlar/koşullar/engeller, “sı-
kıntı” ve “sorunlar/ımız” karşısında da, varoluşsal, 
zihinsel denge ve sigortamızı sağlayan, “Böyle” ve 
“Bu da var!” sözlerini [içsel ve sonsal] kullana-
rak, farkındalıklı bir yaşam sürdürmemizde!...

Sözlerin başında ya da sonunda, bilinçsiz ve yer-
siz/yanlış kullanılan, tüm düşünce ve ilişkilerimiz-

de, doğrudan ve geri dönülemez, olumsuz “etkile-
şimler” yaratmaları nedeniyle, az kullanılması ya 
da kullanırken çok dikkat edilmesi gerekenlere  
özen göstermemizde!... [ “Zaten ...”, “Sonuçta 
...”, “Aslında ...”, “Sadece ...”, “Herkes/Hiç kim-
se ...”, “Hep/Hiç ...” ]

İşleri ve sorumlulukları, ona(şuna/buna) bı-
rakmakta/yıkmakta değil  kendimizin üstlenme-
sinde!...

Her(hangi bir) işin, sadece o işe başlayana 
kadar ve/veya elimizi değdirene kadar olduğu-
nu, tüm uzun/kısa yolculukların/süreçlerin,  tek bir 
adımla başladığını anımsayarak, vazgeçmeden, 
ertelemeden, üşenmeden, cesaretle, düşünme/
konuşma ve eyleme geçmemizde...

Devleti, dernek/vakıfları, işimizi, evimizi 
ve tüm ortak alanlarımızı, daha iyi/verimli yö-
netebilmek üzere şeffaflaşmamızda!...

Hazırcılık, kolaycılık, tembellikten uzak du-
rup ekonomiyi düzeltmek ve masrafları/faturaları 
azaltmak üzere, “çok tüketerek” tükenmemiz de-
ğil daha çok/verimli ve nitelikli üretmemizde!...

Üretim ve tüketim döngüsünün, önce alıp son-
ra vererek, “alış-veriş” ile değil önce verip sonra 
alarak, “veriş-alış” döngüsü olduğunu anımsa-
mamızda!... ( Verebileceğimiz hiçbir şey olmadı-
ğını düşündüğümüz zaman bile her şeyin önce bir 
gülümseme ile başladığını anımsayarak! :) )

Zihnimizi [gözümüzü, elimizi, dilimizi]; zarar-
lılara değil yararlılara; kötülüklere değil iyilikle-
re; yanlışlara değil doğrulara;  çirkinliklere de-
ğil güzelliklere yönlendirmemizde!...

Olmadık alışkanlıklarımız ve bağımlılıklarımı-
zın kısır döngüsünde değil aklın ve düşüncenin,  
kavramsallık, ilkesellik ve evrensellik alanların-
da buluşmamızda!...

Çocuğuna taparlık ve alaycılık alışkanlı-
ğından uzak durmamızda!... Kendimizi tanı-

manın ve gerçekleştirmenin altı alanında, [ Soluk 
| Beslenme | Psikoloji| Fizyoloji | Eşeysellik | 

İletişim ]  
daha etkin ve yetkin bilgi sahibi olarak kendimizi 
ve yaşamı yönetmemizde!... Yaşamımızdaki, en 
önemliler ve/veya olmazsa olmazları anımsa-

mamızda!... 
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[Kullanılagelenler ] [ Uygulanagelenler ]
 

1. SAĞLIK ÖZGÜRLÜK | 
1.DOĞA ve DOĞALLIK   

2. ZAMAN ve ENERJİ | 
2. UYUM ve BÜTÜNLÜK 

3. BİLGİ ve FARKINDALIK | 
3. GELİŞİM ve DEĞİŞİM 

KOŞULSUZ SAYGI ve SEVGİ

Toplumsal ve özel yaşamımızdaki tüm ilişki, 
iletişim ve paylaşımlarımızda, Karıştırılmaması 
Gerekenler’i veFarkında Olmamız Gerekenler’i 
sürekli anımsamamızda!...

(Genel ile Özel | Birincil ile İkincil Olan | Araç 
ile Amaç | Süreç ile Sonuç | Kuram ile Uygulama | 
Korku ile Kaygı )

Felsefe’nin kavramsallık ışığında, Bilim’in 
terimlerini kullanarak, Edebiyat’ın deyimleriy-
le derinleştiğimiz yolculuklarımızda!...

Öncelikle çocuklarımız ve kendimiz için Spor, 
Sanat, Felsefe ve Bilim’i teşvik etmemizde!...

Dünyanın hızına ulaşmayı, ayakta durmayı ve 
kendimizi savunmayı, silah(süngü) ile değil ancak 
bilişim ile sağlayacağımızı, tüketici olan “fare/
telefon” kullanıcılarını değil üretici olan klavye 
kullanıcılarımızı artırmamızda!...

Karbon ayak izimizin azal(tıl)acağı, çevrenin 
ve doğanın dengelerine katkıları ve artıları yüksek 
olan, uygarlığın ve teknolojinin en yalın göster-
gesi/aracı olan bisikletin, bireysel ve toplumsal 
alanlarımızda daha fazla bulunmasında!...

“Batı”da / “Doğu”da, orada burada değil yer 
altı ve üstü kaynaklarıyla, Anadolu coğrafyası, 
kültürü ve bilgeliğimizde!...

Vatanımıza/evimize (bayrağımıza) ve di-
limize(sancağımıza) sahip çıkmamızda!... 
Çeşitli olay/olgu, durum ve koşullarda, genelle-
yici, indirgeyici, özdeşleştirici düşünemeyece-
ğimiz ve köktenci, toptancı, sonuç odaklı, key-
fî ”çözüm” ve yaklaşımlarda olamayacağımızı 
anımsamamızda!... (En az 3 kuşağın [çocuk/
genç - baba - dede], bilgisizlik ve bilgeliğin  aynı 
dönem, mekân ve koşullarda birarada olduğunu; 
4 mevsimin sıcak ve soğuğunda da ayrı ayrı ve  

tekrar tekrar yaşamak zorunda olduğumuz gibi! )
İçimizdeki (ve dışımızdaki) tüm çocuk(luk)

larımıza sarılarak ve de onu/onları gölgede bı-
rakmadan, yaşamı(mızı), bir çocuğun gözü ve 
kalbiyle yaşamamızda...

Çırak ve kalfa olmadan, usta olunamayaca-
ğını, ayırma bilgi ve becerisinin (çıraklık),  
“birleştirmekten” (ustalık) ve her şeyden önce 
geldiğine,  kendimize, çevremize ve olgulara/
oluşumlara zaman tanıyarak, değişime ve geli-
şime, süreçlere rızâ ve sabır göstermemizde!...

Konuşulamayacak ve konuşarak çözüleme-
yecek hiçbir konunun, ayrıntının ve sorunun ol-
madığını, doğa ve olguların yönetiminde, ancak ko-
nuşarak anlaşabileceğimizi, ne sürekli “konuşma-
nın”, ne de tamamen “susmamızın”, yeterli/uygun 
olmayacağını, doğru zaman ve zeminde, yeterli 
oranda, hem konuşabilmemizin, hem de susa-
bilmemizin gerektiğini anımsamamızda ve  tüm 
bunların dengesini kurabilmemizde!.. (Doğa 
ve sorunlar karşısında, derimizin kalın olmadığı,  
pençemizin bulunmadığı, fakat elimiz, dilimiz ve 
aklımızla, ancak konuşarak çözümler üretebildiği-
miz gibi! )

Tüm çözümlerin, dışarıda, uzakta, ötekinde de-
ğil yalınlık ve yavaşlıkla, içimizde, yakınımızda 
ve kendimizde olduğunu anımsamamızda!...

“Şu” ya da “bu”, “şöyle” ya da “böyle” olma-
mızın gerekmediğini, yaşamdan, birbirimizden ve 
kendimizden beklentide olduğumuz tüm kalıp ve 
kabuller yerine süreçte olduğumuzun ve sadece 
varoluşumuzun yeterli olduğunu anımsama-
mızda!...

Bir şey yapmadan ve söylemeden önce en 
az, saniyenin milyonda biri kadar, kendimize, dü-
şünme fırsatı vermek üzere, iki küpeyi, kulakla-
rımızda varsaymamızda ve sürekli aklımızda 
tutmamızda!...

Bir şey ki, yapmasan da olur. YAPMA!
Bir şey ki, söylemesen de olur. SÖYLEME!

-----------------------
Söz(cük)leri(ni) ve tutumu/nu değiştir, dünya(n) 

değişsin!

Anlık: Yaşamdaki yerimiz ve amacımız da şu 
olsa gerek...

B (bile değil): Evet. Yaşam amacımız da, süre-
cimiz de, 

CEMÂL GÖRMEK ve/||/<> KEMÂL 
BULMAK ve/||/<> RIZÂ DEVŞİRMEK ’tir.

Böyle olmalıdır ve de sürmelidir. 
Çevremizdekilerin gönlünü yapmak ve rızâlarını 
kazanmak için çaba göstermemiz gerektiği kadar 
uzakta ya da tanımadıklarımızın rızâsını kazan-
mak durumundayız...

Tabii buna hayvanların yaşam hakkını sunmayı 
ve sağlamayı da eklemek gerekir. Hayvanları, mal, 
kaynak ve köle olarak kullanmak, gövdelerini ya da 
kendileri ve yavruları için olan ürünlerini de kendi 
kulvarlarında bırakmak, onları sömürmemek, on-

lardan üstün ve ayrıcalıklı olmadığımızı anlamak-
tan geçer. “Ezberlerimizi”, “kalıp” ve “kabulleri-
mizi” terk edip aklımızı kullanma, adâleti, insan 
kadar hayvan için de tesis etme çabamızla sağlanır. 

Özellikle Tüze(Hukuk) alanındaki 
FaRkLaR’a şu adresten [www.FaRkLaR.net/tuze]
ve sözcükler ve kavramlar arasındaki dizinlenmiş 

onbinlerce farka, FaRkLaR Kılavuzu‘ndan 
[ www.FaRkLaR.net ] sürekli ulaşabilirsiniz...

[ Görselleriyle birlikte okumak üzere
sürekli doğrudan erişim ve paylaşım için...

Bbiledegil.blogspot.com/2015/02/careler.html ]

Bbiledegil.com
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İnsan Hakları Felsefesi
Celal Yeşilçayır
Yayınevi: Çizgi Kitabevi 
224 sayfa

Yaşadığımız dünyada insan hakları söylemleri bir ta-
raftan yükselirken, diğer taraftan da insan hakları ih-
lallerinin hız kesmeden devam ettiği dikkat çekmek-
tedir. Bu ikilemin yanında insan haklarının anlamının 
ne olduğu ile ilgili ciddi derecede bir bilgi kirliliği ve 
kavram kargaşasının yaşandığı anlaşılmaktadır. Böylesi 
karışıklıklar insan haklarının Batı’nın icadı ve kendi-
sinden korkulan bir anlayış olarak algılanmasına neden 
olabilmektedir.
Elinizdeki kitapta söz konusu sorunlar felsefi bağlamda 
analiz edilerek, insan haklarının özü itibarıyla aydın-
latılması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede insan hakla-
rının niçin devletin, yasaların, belgelerin vb. bireylere 
bahşettiği ayrıcalıklar olmayıp salt insan olmaya bağlı 
haklar olduğu tahlil edilmektedir. Aynı zamanda insan 
haklarının niçin demokrasi, kültürel haklar, yurttaşlık 
hakları vb. ile karıştırılmaması gerektiğinin üzerinde 
durulmaya çalışılmaktadır. Bununla birlikte insan hak-
larının temelleri ile mahiyetinin anlaşılması hususun-
da etik, hukuk felsefesi, epistemoloji, eğitim felsefesi 
alanlarında birtakım temellendirme ve analizlere baş-
vurulmaktadır. Böylelikle diğer bütün alanların konusu 
olmadan önce insan haklarının niçin felsefi bir sorunsal 
olduğunun göz önüne serilmesi amaçlanmaktadır.
 
 

Buhran Çağında 
Haysiyet Zor Zamanlarda 
İnsan Hakları
Şeyla Benhabib
Yayınevi: Koç Üniversitesi Yayınları
276 sayfa

İnsan hakları söylemi günümüz dünyasının kelime da-
ğarcığına girdi, ancak ilginçtir ki, insan haklarının si-
yasi etkisi arttıkça felsefi dayanakları gittikçe daha ih-
tilaflı oluyor.
Bu kitap, söylem etiği ve iletişimsel rasyonaliteye dayalı bir 
teori üzerinden, modern dünyayı şekillendiren daha 
geniş toplumsal dönüşümler çerçevesinde insan hakla-
rı felsefesi ve politikasını tartışıyor. Uluslararası insan 
haklarının, neo-liberal imparatorluğun dünya hâkimi-
yeti şiarına indirgenmesine ya da muhafazakâr bakış 
açısıyla yasal kozmopolitliğin demokratik özerkliğe 
saldırı olarak görülmesine karşı çıkan Şeyla Benhabib, 
bu antitezlerin ötesine geçebilmek için iki temel kavram 
öne sürüyor. Uluslararası insan hakları normlarının “de-
mokratik yenileme” süreçleriyle bağlama oturtulması 
gerektiğini; dahası, bu normların, toplumsal ve siyasi 
mücadele alanlarına yeni aktörlerin girmesini sağlayan 
“hukuk yaratıcı gücü” olduğunu söylüyor.
Dünyaca ünlü siyaset kuramcısı Şeyla Benhabib, Türkçe 
basıma yazdığı önsözün de bulunduğu bu kitabında, in-
san haklarının bugün her zamanki kadar güncel ve acil 
olduğunu savunuyor. Küresel kapitalizmin, egemenliği, 
vatandaşlığı ve hukuku nasıl dönüştürdüğünü, soykı-
rımdan Almanya, Fransa ve Türkiye’de türban meselesi 
vakalarına uzanan çeşitli örneklere bakarak irdeleyen 
yazar, buna karşılık, yeni kozmopolit insan hakları 
normlarının yükselişinde önemli bir açılım görüyor. 
(Tanıtım Bülteninden)

Bizim Sahaf
Hazırlayan: Ayşe Doğu
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İnsan Hakları
Andrew Clapham
Yayınevi: Dost Kitabevi
235 sayfa

İnsanlığın kadim tarihi dikkate alındığında, “insan hak-
ları” kavramının adalet anlayışı içinde özel bir vurgu-
ya sahip olmasının geçmişi çok da eskiye dayanmıyor. 
Günümüzde bile kimileri için toplumsal vicdanı ve si-
yasi iradeyi harekete geçirmesi gereken duyarlıkların 
başka birçok kimse için boş bir slogan olarak görüldüğü 
bilinmekte. Tüm bu koşulları dikkate alan bu özlü ça-
lışma, sadece dünyanın görece geri kalmış bölgelerinde 
değil, “uygar” Batı’da dahi insan haklarını savunmanın 
güçlüklerini, kavramın kökeninde yatan tarihsel, politik 
ve kültürel arka planın bütünlüğü içinde ele alıyor.

İnsan Hakları / Bir 
Gündelik Hayat Pratiği 
Edibe Sözen, Adem Ayten, Murat İri 
Yayınevi: Alfa Yayınları
202 sayfa

Tüm dünyada kabul edilen gerçek, insan haklarının aynı 
zamanda sivil haklar söylemi, kapitalizme karşı bireyin 
korunmasını ve yine kapitalizm içinde bireysel farklı-
lıkların gelişimini esas alır. Haklar, bir önceki yüzyılın 
aksine devletler için değil, bireyler ve hatta doğrudan 
insanlar içindir.
Günümüzdeki yeni siyasi gelişmeler, insan haklarını 
araçsallaştırarak “bağnaz milliyetçi akımlar” dâhilinde 
yeni devletçikler oluşturma çabasına girmişlerdir. Bu 
anlamda insan hakları, kendi içinde birtakım politik 
riskleri de barındırmakta olduğundan hakların uluslara-
rasılık boyutu yeniden yorumlanmalıdır.
Bu kitap, insan haklarını kolektif ya da grup hakları 
şeklinde değerlendiren görüşlere karşı çıkarak, hakların 
öznesini doğrudan “insan” kabul eden, kültürel ve in-
sani farklılıkları haklarla teminat altına alan ve hakları 
birer pratik/bireylerin somut talebi olarak gören yakla-
şımla ortaya çıktı. Kitapta yer alan makaleler, hakların 
nasıl ve ne şekilde yerelleştiğini, ana dile nasıl içkin 
hale geldiğini, bireylerin ve/veya kurumların gündelik 
hayat dâhilinde insan haklarına ilişkin yorumlarını, an-
lama ve anlamlandırma biçimlerini kapsamaktadır.

İnsan Hakları ve Çevre
Oktay Ekinci
Yayınevi: Anahtar Kitaplar Yayınevi
159 sayfa

Çevrenin bir insan hakkı olarak algılanmaya başlaması 
çok eski bir olgu değil. Hak ve hukuk gibi kavramlar, 
toplumdaki gelişmeleri arkadan izler, onlara tepki 
olarak gelişir ve kurumsallaşırlar. Sağlıklı ve 
dengeli bir çevrede yaşama hakkının bir insan hakkı 
değeri kazanması de, dünyada çevre bilincinin halk 
katmanlarında gelişmeye başladığı son 20-25 yılın 
doğurduğu bir sonuçtur. 

Elli Yıllık Deneyimlerin 
Işığında Türkiye’de ve 
Dünyada İnsan Hakları 
Kolektif
Yayınevi: Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları
392 sayfa

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin ilanından bu 
yana geçen elli yılda “insan hakları” sayılanların sa-
yısı gitgide artıyor; insan hakları, uluslararası tartışma 
gündeminde yer alan “kültürel kimlikler, demokratik-
leşme, globalleşme gibi kavramlarla ilişkilendiriliyor, 
bu ilişkilendirmeye göre yaşanan sorunlara çözümler 
öneriliyor, ulusal ve uluslararası politikalara hedefler 
belirleniyor.
İnsan hakları araştırmaları ve tartışmalarının yüzyılımı-
zın sonlarındaki durumunu yansıtan yazılardan oluşan 
bu kitap, insan haklarıyla ilgili bazı teorik tartışmalara 
ve bunların gerçeklikteki yansımalarına ışık tutuyor; 
ama aynı zamanda, yaşanan problemler karşısında, in-
san hakları araştırmalarını ve eğitimini geliştirme yön-
lerine ilişkin bazı yeni sorular ve düşünceler getiriliyor.
Kitapta Osvaldo Guariglia, Cem Deveci, Abdullah 
Kaygı, Mümtaz Soysal, Harun Tepe, Admantia Pollis, 
Otfried Höffe, Patrice Vermeren, Lin Chun, Sami 
Selçuk, Jacques Poulain, Ayşe Buğra, Taner Timur, 
Thalia F. Riveron, Vural F. Savaş, Rona Aybay, Turgut 
Tarhanlı, Mithat Sancar, Hayrettin Ökçesiz, Y. Yılmaz 
Sağlam, Mirelle Delmas-Marty, In Suk Cha, Betül 
Çotuksöken, İoanna Kuçuradi’nin yazıları yer alıyor. 
(Tanıtım Bülteninden)

Cinsel Azınlıkların 
Bireysel Hakları
Nergiz Karadağ
Yayınevi: On İki Levha Yayıncılık
129 sayfa

Cinsel azınlıklar (eşcinsel, transseksüel ve transvestit 
bireyler), toplumun geri kalanı tarafından dışlanan ve 
eşitsiz muameleye maruz kalan kesimlerin belki de en 
başında gelmektedir. Cinsel azınlıkların hakları ve hu-
kuksal durumu ise pek az inceleme ve araştırmaya konu 
olmuştur.
Bu çalışmada, eşcinsellik, homofobi, transgender 
(trans birey) ve cinsel azınlık kavramları, Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’nin cinsel kimlik ve cinsel yöneli-
me ilişkin içtihatları ile Türkiye’de cinsel azınlıkların 
örgütlenmesi, cinsiyet değişikliği, evlenme hakkı ve 
zorunlu askerlik hizmeti konularındaki hukuksal durum 
incelenmektedir.

İnsan Hakları Tarihi
Erol Anar
Yayınevi: Chiviyazıları Yayınevi
367 sayfa

İnsan hakları, düşünce özgürlüğü, bireysel haklar, de-
mokrasinin yapıcı unsurlarıdır ve bunlar asla soyut bi-
rer biçim sorunu değildir.

İnsan hakları ne yazık ki Türkiye’nin başlıca sorunla-
rından biri olmayı sürdürüyor. Üstelik daha başka pek 
çok kavram gibi, insan haklarının tam olarak neyi ifade 
ettiğini de bildiğimiz, kavram sağlıklı biçimde yerli ye-
rine oturttuğumuz söylenemez.
Anar, Türkiye tarihinin insan hakları açısından kilomet-
re taşlarını oluşturan dönemlerin değerlendirilmesini 
yapıyor, kavramı belli başlı boyutlarıyla ele alarak ta-
rihsel gelişimi içinde yerli yerine oturtuyor.
Bu yönüyle İnsan Hakları Tarihi kitabı, aynı zamanda 
birey bilincinin oluşmasının, birey ve toplum kavram-
larıyla bu kavramlar arasındaki bağın gözler önüne se-
rilmesinin de tarihidir.
İnsan Hakları Tarihi, Türkiye’nin ve dünyanın bu temel 
sorunuyla ilgili olarak ülkemizde yayınlanan ilk kitap 
olma özelliğini sürdürüyor.

İnsan Hakları
Kolektif
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları / Cogito
622 sayfa

İnsan hakları, üzerinde çok söz söylenen ama içeriği ye-
terince bilinmeyen, ayrıntıları konuşulamayan bir konu. 
Hazırlanan kitapta, “Temel Hak ve Özgürlükler” ile 
“İnsan Haklarının Korunması” ana başlıkları altında, on 
yedi uzman hukukçu yalın bir dille ele aldıkları konu-
yu ayrıntılarıyla anlatıyor. Kitapta imzası olan hukuk-
çular: Gökçen Alpkaya, Rona Aybay, Z. Gönül Balkır, 
Fatmagül Berktay, Naz Çavuşoğlu, Mesut Gülmez, 
İbrahim Ö. Kaboğlu, Serap Keskin, B. Emrah Oder, 
Çetin Özek, Fazıl Sağlam, Sevgi Usta Sayıta, Bülent 
Tanör, Turgut Tarhanlı, A. Can Tuncay, Oktay Uygun, 
Necmi Yüzbaşıoğlu. 
Kitabın sonundaki Ekler bölümünde, “İnsan 
Hakları Evrensel Bildirgesi”, “İnsan Hakları Avrupa 
Sözleşmesi”, “İşkenceye ve Diğer Zalimane; İnsanlık 
Dışı ve Onur Kırıcı Muamele veya Cezaya Karşı 
Birleşmiş Milletler Sözleşmesi”, “İşkence ve İnsanlık 
Dışı veya Onur Kırıcı Muamele ve Cezanın Önlenmesi 
İçin Avrupa Sözleşmesi”, “Birleşmiş Milletler 
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Tasfiye 
Edilmesi Sözleşmesi”, “Çocuk Hakları Sözleşmesi”nin 
eksiksiz metinleri yer alıyor. Yaşama haklarımızı bile-
rek yaşamak için kapsamlı bir başvuru kitabı. 

Çağın Olayları Arasında
İoanna Kuçuradi
Yayınevi: Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları
182 sayfa

İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana göze batan siyasal 
olayları oluşturan eylem ve kararlara, yaygınlık ka-
zanan düşünce-sanat akımlarıyla moral ve toplumsal 
akımlara bakılırsa, çağdaş kültürün en belirgin özelliği, 
insanın yüzünün unutulmuş olması; insanın, değeri sıfır 
olan bir varlık olarak görülmesidir.
Bunun doğal sonucu, kişilerin yüzünün silinmesi, bir 
“sıfırlar toplamı” sayılması; diğer zincirleme bir so-
nucu da, daha önce türetilmiş bir ilkenin –her şey ya-
pılabilir ilkesinin– eylemleri belirleyen en yaygın ilke 
haline gelmesidir.
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Hukuk, Adalet ve İnsan 
Hakları / Eleştirel Bir 
Yaklaşım
Costas Douzinas
Yayınevi: Notabene Yayınları
184 sayfa

Hukuk, Adalet ve İnsan Hakları: Eleştirel Bir Yaklaşım 
adlı bu kitap, Costas Douzinas’ın farklı yerlerde yayım-
lanmış makalelerinin bir araya getirilmesi ile oluştu-
ruldu. Makaleler iki ana tema etrafında toplandı: İnsan 
hakları ve adalet. Bu iki tema çağımızın hukuk kuramı 
tartışmalarında esaslı bir yer işgal etmekle kalmıyor; 
aynı zamanda Douzinas’ın çalışmalarındaki temel iz-
lekleri oluşturuyor.
Douzinas, hukuk fakültesi kuruculuğu da yaptığı 
Birkbeck Üniversitesi’nde öğretim üyeliğini sürdür-
mekle birlikte, çok sayıda ülke ve üniversitede konuk 
öğretim elemanı olarak bulunmuştur. Resmi kariye-
rinin yanı sıra Douzinas’ı öne çıkaran, İngiltere’deki 
Eleştirel Hukuk Çalışmaları’na sunduğu katkıdır.
The End of Human Rights [İnsan Haklarının Sonu] baş-
lığını taşıyan bir başka kitabın yazarı olan Douzinas’ın 
yapmaya çalıştığı, insan hakları fikrini liberal içeriğin-
den kurtarmaktır. Bu derlemede yer alan makalelerinde 
de bu çabasının adım adım nasıl oluştuğunu görüyoruz.
Bu çaba içerisinde Douzinas çok sayıda disiplinden ve 
kuramcıdan yararlanır. Zira hukuk insan hakları, hukuk 
çerçevesi içerisinden analiz edilmeye çalışıldığında 
karşımıza yine liberal demokrasi, liberal insan hakları 
düşüncesi çıkacaktır. Oysa analize siyaseti, siyasal ik-
tisadı, psikanalizi, etik’i, Marx’ı, Derrida’yı ama daha 
önemlisi eleştiriyi dâhil ettiğimizde bütünlüklü bir in-
san algısına ulaşırız.
Neo-liberal insan haklarından kurtulan insanlık, elbet-
te haklarından vazgeçecek değildir. Fakat bu kez söz 
konusu olan yepyeni bir insanlık ütopyasının; farklılık-
ların bilincinde olarak, insanı liberalizmin yaptığı gibi 
soyut, tarih dışı bir kategori şeklinde düşünmeyerek, bi-
rey adı altında bencilliği, kişisel çıkarları kutsamayarak 
gerçekleştirilecek inşasıdır.
Douzinas’ın derlemede yer alan makaleleri hukuka, 
adalete ve insan haklarına çarpıcı, bir o kadar kışkırtıcı 
bir üslupla yaklaşıyor; konuya ilişkin yerleşik yargıları, 
güçlü teorik referanslar ve güncel olaylar eşliğinde ge-
çersiz kılıyor, delik deşik ediyor. Üslubun damağınızda 
bırakacağı şaşırtıcı tada hayran kalacaksınız…

İnsan Haklarının Felsefi 
Temelleri
İoanna Kuçuradi
Yayınevi: Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları
248 sayfa

Yüzyılımızın en değerli başarısı, insan hakları düşünce-
si olsa gerek. Ne var ki bu düşünce, şimdilik, pek etkili 
bir düşünce değildir. Dünyamızın dört bucağında cina-
yetler işleniyor, işkence yapılıyor, sosyal adaletsizlik 
egemen. Belki insan hakları denen hakların ne olduğu-
nu açıkça bilmediğimizden; belki de neden korunması 
gerektiğini yeterince bilmediğimizden...

İnsan Hakları
Prof. Dr. Anıl Çeçen
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
440 sayfa

İnsan Hakları konusunda yazılan bu kitap, değişik açı-
lardan yaklaşımlarda bulunarak, konuya bir açıklık 
getirmek ve sorunu her türlü ayrımın ötesinde bir bü-
tünsellik içinde ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır.
Kitapta; insan haklarının boyutları genel anlamda ele 
alınmış ve işlenmiş, bu yapılırken, soruna bir genel çer-
çeve çizilmeye çalışılmıştır. Ayrıca, demokrasi ve insan 
hakları ilişkisi, insan haklarının siyasal boyutu, devlet 
ve insan hakları ilişkisi, ekonomi ve insan hakları ilişki-
si, insan haklarının en son olarak gelişmeler gösterdiği 
kültür alanı, kültür ve insan hakları ilişkisi ile beraber 
kültürel haklar, hukuk ve insan hakları ilişkisi, insan 
haklarının politika ile ilişkisi, ifade özgürlüğünün ve in-
sancıl hukukun insan hakları ile ilişkileri ele alınmıştır.
İnsan hakları konusunda temel bir kaynak teşkil edecek 
olan kitap ayrıntılara girmeden özlü bir biçimde ge-
nel bölümler halinde konuyu incelemektedir. Bu kitap 
hukuk ve eğitim dünyasında insan hakları konusunun 
daha iyi anlaşılabilmesi için yardımcı olacaktır.

Eğitimciler İçin İnsan 
Hakları ve Vatandaşlık
Prof. Dr. Yasemin Karaman Kepenekçi
Yayınevi: Siyasal Kitabevi
296 sayfa

Sosyal bilimler içinde değerlendirilebilecek olan “İnsan 
Hakları ve Vatandaşlık” alanının önemi her geçen 
gün artmaktadır. Bu alanla hukukçular, felsefeciler, 
tarihçiler, sosyologlar, siyaset bilimciler ve eğitimciler 
ilgilenmişler ve eserler vermişlerdir. Daha çok eğitimci 
hedef kitlesi için (özellikle sosyal bilgiler öğretmenliği 
bölümü öğrencileri için) yazılmış olan bu kitaba ilişkin, 
ilk baskının yapıldığı günden bugüne kadar birçok geri 
bildirim aldım. Bu geri bildirimlerin hemen hemen 
tümü kitabın yazılış amacına hizmet ettiği yönündeydi 
ve beni çok mutlu etti. Bazı geri bildirimler de kitabın 
geliştirilmesine ilişkin değerli görüşler içermekteydi. 
İlk baskısı tükenen ve ikinci baskısı yapılmak istenen 
kitapta bu görüşleri ve özellikle 1982 Anayasası’nda 12 
Eylül 2010 tarihli halkoylamasıyla yapılan değişiklikleri 
dikkate alarak bazı eklemeler ve düzeltmeler yaptım. 
Ama yalınlık, anlaşılırlık, Türkçe yazım kurallarına ve 
hedef kitleye uygunluk gibi ölçütlerindeki kararlılığımı 
kitabın ikinci baskısında da korumaya özen gösterdim. 

İnsan Hakları – Seçilmiş 
Makaleler
Rona Aybay
Yayınevi: Pencere Yayınları
250 sayfa

Herkes cinsiyet, ulusal köken, toplumsal statü, siyasal 
görüş, dil, yaş, uyruk ya da din bakımından ayrım gö-
zetilmeksizin bütün insanlara, insancıl bir biçimde dav-
ranmakla yükümlüdür.
Kimse, insancıl-karşıtı davranışlara destek olmamalı-
dır; bütün insanların başkalarının onuru ve özsaygısı 
için çaba göstermek sorumluluğu vardır.
Hiç kimse, hiçbir grup ya da örgüt, hiçbir devlet, hiçbir 
ordu ya da polis gücü iyilik ve kötülük kavramlarının 
dışında değildir; hepsi ahlak ilkelerine bağlı olmalıdır. 
Herkesin, her türlü işte iyiliği yüceltmek ve kötülükten 
kaçınmak sorumluluğu vardır.

Hangi İnsan Hakları? 
İbrahim Ö. Kaboğlu 
Yayınevi: İmge Kitabevi
319 sayfa

“Yalnızca şu kadarını belirteyim ki, bırakabileceğimi-
zi zannetmiyorum. Çünkü hukuk devletine inancımı 
yitirmiş değilim ve hukuk devletinin, enayilerin sayı-
sının artması ölçüsünde kurulabileceğine inanıyorum. 
Sistem, enayileri ayıklayıp sanık sandalyesine oturtsa 
da...”
Bu sözler, İnsan Hakları Danışma Kurulu’nun başkanlı-
ğını yürüttüğü günlerde “halkı kin ve düşmanlığa tahrik 
etme” ve “devletin yargı organlarını alenen aşağılama” 
iddialarıyla yargılanan Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu’nun 
savunmasından. Yakın geçmişi anlatan ve yarı belgesel 
niteliği taşıyan bu kitabın da adını koyan satırlar bunlar.
Hangi İnsan Hakları? yarı belgesel niteliğinde, çünkü 
eksik ya da çarpıtılmış eski gazete haberlerinde veya 
mevcudiyeti şüpheli İHDK arşivlerinde bulamayacağı-
nız belge ve bilgiler içeriyor. Prof. Kaboğlu’nun savun-
maları ve kaleme aldığı yazılar, verdiği röportajlar, bir 
dönemi etraflıca ortaya koyuyor.

İnsan Hakları Kavramları 
ve Sorunları 
İoanna Kuçuradi
Yayınevi: Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları
275 sayfa

İoanna Kuçuradi insan hakları ve hukuk-devlet-siyaset 
felsefesi yazılarını bir araya getirdiği bu kitapta, özellik-
le felsefi bilgiyle temellendirilmiş açık bir insan hakları 
kavramının önemi üzerinde duruyor. İnsanın değerinin 
bilgisine dayanan kendi insan hakları kavramından yola 
çıkarak, insan haklarının korunabilmesi ve ihlallerinin 
önlenebilmesi için nasıl bir hukuk, devlet ve siyaset 
anlayışıyla hareket edilmesi gerektiğini tartışıyor. Bu 
tartışmayı yaparken bir yandan teorik sorunlara diğer 
yandan da bu teorik sorunların yol açtığı pratik so-
runlara değinerek, bunlarla nasıl basa çıkılabileceğine 
yönelik önerilerde bulunuyor. Bu kitap, ülkemizde bu 
alanda gerek teorik gerekse pratik düzeyde iş görenler 
bakımından önemli bir boşluğu dolduracak niteliktedir.
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Dersimiz Özgürlük
Mustafa Erdoğan
Yayınevi: Pınar Yayınları
260 sayfa

Adının da akla getirdiği gibi, bu kitabın ana teması 
özgürlüktür. Toplumsal-siyasal örgütlenmenin birinci 
meselesi cebir kullanımını mümkün olan asgari dü-
zeye indirmek suretiyle bireylerin özgürce seçme/ter-
cihler yapma imkânlarını artırmaktadır. Bu çerçevede, 
Türkiye’de özgürlüğü temel dert edinen bir düşünce 
adamının hukuk devletiyle ve sivil özgürlüklerle ilgili 
sorunları görmezlikten gelmesi; çeşitli anayasa tasav-
vurlarını, Avrupa’yla ilişkileri ve küreselleşme mesele-
lerini irdelemekten kaçınması ve nihayet “hikmet-i hü-
kümet” felsefesine ve “militan demokrasi” safsatasına 
cepheden karşı çıkmaması elbette düşünülemez.
Dersimiz Özgürlük, akademik ölçülere göre kaleme 
alınmış veya biçimsel olarak öyle olmasa da akademik 
makaleler ile ülkemizin güncel toplumsal-siyasal so-
runları hakkında yazılmış kısa yazıları bir araya getir-
mektedir.

İnsan Hakları: Teorisi ve 
Hukuku
Mustafa Erdoğan
Yayınevi: Orion Kitabevi
338 sayfa

Mustafa Erdoğan’ın İnsan Hakları: Teorisi ve Hukuku 
adlı bu eseri bir yanıyla felsefi ve teorik, bir yanıyla da 
hukuki analitiktir. Bu kitapta hem hakların genel teorisi, 
insan haklarının felsefi temelleri ve özellikleri, sosyal 
ve ekonomik haklar tartışması ve grup hakları gibi te-
orik bahisler hem de insan kaynaklarının Türkiye’deki 
ve dünyadaki tarihçesi, günümüz insan hakları hukuku-
nun esasları ve temel hakların pozitif analizi bir hayli 
geniş biçimde incelenmiştir.

Sonsuza Tanıklık
Emmanuel Levinas
Yayınevi: Metis Yayıncılık
346 sayfa

Fransız felsefesinin önde gelen düşünürü Levinas’ın 
1930’lardan 1990’lara kadar süren felsefe yolculuğu-
nun başlıca anlarını bir araya getirdik bu seçkide... Ben 
ve başkası, yüz yüze ilişki, öznelik, varlık, felsefe, aşk 
ve eros, etik ve adalet, Tanrı ve Sonsuz üzerine bilgece 
metinler ve yanı sıra kendisiyle yapılmış söyleşiler oku-
yacaksınız bu kitapta.
Başkası’yla ilişkinin filozofu olarak tanınan Levinas’ın, 
bütün yapıtı boyunca, nasıl, “insanın insan için olduğu 
bir dünya”nın peşine düştüğüne tanık olacaksınız.

Çocuk Yasası
Ian McEwan
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
152 sayfa

Londra’da yaşayan, Yüksek Divan Aile Hukuku 
Dairesi’nin en başarılı ve ünlü hâkimlerinden Fiona 
Maye, özel hayatındaki kriz karşısında çaresizdir: 
Kocası Jack onu genç bir kadın için terk etmektedir. 
Fiona tam bu sırada kendini Adam Henry davasının hâ-
kimi olarak bulur. On yedi yaşında bir lösemi hastası 
olan Adam, tedavisi için elzem olan kan naklini günah 
olduğu gerekçesiyle reddetmektedir. Onun kişisel hak-
larına saygı göstermekle bu hakları çiğneyerek hayatını 
kurtarmak arasında kalan Fiona, bir sonuca varabilmek 
için Adam’la görüşmeye karar verir. Bu görüşme ikisi-
nin de hayatını değiştirecektir.
Çocuk Yasası, inançlarla kanunların kırılganlığına ve 
insanlar arasındaki mesafelere dair, içe işleyen, unutul-
mayacak bir roman. Roza Hakmen’in Türkçesiyle.
“Hayatımın en sıra dışı, güçlü ve dokunaklı okuma de-
neyimlerinden biri... Bütünüyle çarpıcı, hassas dengeler 
üstüne kurulmuş, kusursuz işlenmiş ve çok güzel yazıl-
mış bir roman.”
-Alberto Manguel-
“Yaşayan en iyi yazarlardan biri olan Ian McEwan’dan 
önemli bir roman daha.”
-Washington Post-
(Tanıtım Bülteninden)

Öteki Olmak Ötekiyle 
Yaşamak / Siyaset 
Kuramı Yazıları
Jürgen Habermas
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları / Cogito
235 sayfa

Jürgen Habermas’ın 1996 yılında yayımladığı siya-
set kuramı yazılarından seçilerek oluşturulan “Öteki” 
Olmak, “Öteki”yle Yaşamak, yeryüzünde süregelen 
eşitsizliklere, çelişkilere, insan hakları sorunlarına 
cumhuriyetçi ilkelerin evrensel içeriğinden yola çıka-
rak çözüm önerileri getiriyor.
“Öteki” Olmak, “Öteki”yle Yaşamak, kültürler arasında 
“öteki”ne yaşama alanı açmak ve bireylerin eşit haklar-
la bir arada yaşaması üzerine düşünmek için...

İnsan Hakları ve Felsefe
Nasıl Bir Felsefi 
Yaklaşım? Nasıl Bir 
Eğitim? 
Betül Çotuksöken 
Yayınevi: Papatya Bilim
184 sayfa

İnsan hakları birbirinden çok farklı disiplinlerin ele al-
dığı bir konudur. Bu çalışma çerçevesinde özellikle fel-
sefi yaklaşım dikkate alınmış; insan hakları, insan-dün-
ya-bilgi ilişkisi ekseninde işlenmiş; philosophia-pai-
deia özdeşliği insan hakları bağlamında gösterilmeye 
çalışılmıştır. Yapılan tüm belirlemeler, “kuram-eylem” 
beraberliğini de dikkate almakta ve ileri sürülenleri bir 
“boş söz” yığını olmaktan kurtarmaktadır. İnsanlar ara-
sında gittikçe artan ve çeşitlenen ilişkilere, çok farklı 
nedenlerle artan ve çeşitlenen göçlere, yer değiştirme-
lere, gerçekliğin “sanal gerçeklik” boyutunun her ge-
çen gün biraz daha etkili olduğuna hepimiz tanık ol-
maktayız. Bu denli karmaşık durumlar karşısında insan 
hakları konusuna gündemimizde birinci sırayı vermek, 
kendimizi merkez konumda tutmaktan kaçınmak; “ak-
lın kamusal kullanımı” yoluyla, gerçekten bilgiye bel 
bağlayan “özgür” bireyler, özneler olarak bireysel ek-
senimizden çıkmak; özel/toplumsal/kamusal yaşamın 
özneleri olarak hakları tanımak-korumak-geliştirmek 
insanlığımızı gerçekleştirmenin öteki adı olsa gerek. 

Olanaklar varlığı, açık varlık ve etik değerleri olan 
varlıklar olarak insan haklarını gündemimizde tutmak 
hepimizin sorumluluğu. Kitabın birinci bölümünde 
özellikle felsefi temellendirmeler, ikinci bölümde ise 
yapılan temellendirmeleri daha açık seçik bir konuma 
getiren temellendirici yazılar yer alıyor.

İnsan Hakları
Prof. Dr. A. Kadir Çüçen
Yayınevi: Sentez Yayın
431 sayfa

Bu çalışmanın amacı, “insan hakları” kavramının fel-
sefi bir incelemesini yaparak hem tarihsel süreçteki ge-
lişme ve değişmelerini örneklemek hem de kavramın 
günümüzdeki anlamını ele alabilmektir. Çalışma, iki 
ana yaklaşımdan yola çıkarak hazırlanmıştır. Birinci 
yöntemimiz, “insan hakları” kavramının sistematik 
çözümlemesini yapmaktır. Bu nedenle, ilk yedi bö-
lüm “insan hakları” kavramını değişik alt başlıklarda 
ele alıp, kavramın felsefi bir çözümlemesini yapmayı 
amaçlamıştır. İkinci yöntem ise, “insan hakları” kavra-
mı üzerine yazılan yazıları bir araya getirip okuyucu ile 
buluşturmayı amaçlamaktadır. Böylece kavramı farklı 
düşünür ve felsefecilerin nasıl yorumladıklarını ortaya 
koyduklarını göstermeye çalıştık.

İnsan Hakları Felsefesi
Harun Tepe
Yayınevi: Bilgesu Yayıncılık
166 sayfa

Kimi sert teorik ve pratik eleştirilere karşın, insan hak-
ları hala günümüzün öne çıkan söylemlerinden biridir. 
Tüm diğer rastlantısal özellikleri bir yana, yalnızca in-
san oldukları için kişilerin bazı temel hakları oldukları 
düşünülmekte, bu haklara da “insan hakları” denilmek-
tedir. 
Bu kitapta yer alan yazılarda “insan”, “insan doğası”, 
“insan hakları” ve “evrensellik” kavramları üzerinde 
durulmakta; bir insan hakları ölçütü geliştirilmesi ve in-
san haklarının temellendirilmesi gibi, insan haklarının 
bilgisel ve antropolojik temellerine ilişkin kimi teorik 
sorunlar ele alınıp tartışılmaktadır.
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Sporda İnsan Hakları 
- Sporcuların Sporda 
İnsan Haklarına 
İlişkin Tutumlarının 
İncelenmesi
Reşat Sadık
Yayınevi: Gece Akademi
166 sayfa

Günümüzde üzerinde sıklıkla durulan konulardan biri 
de insan haklarıdır. İnsan haklarına, insan hakları eğiti-
mine, demokrasi ve demokratik değerlere, evrensel de-
ğerlere ilişkin çok sayıda çalışma ile karşılaşmaktayız. 
Fakat insan haklarına spor penceresinden bakan çalış-
malar yok denecek kadar azdır. Sporda insan hakları; 
sporun öznelerine yönelik eğitim, sporcuların sosyal 
güvenliği, yarışma ortamlarının güvenliği, sporcu sağ-
lığı, spor politikaları, toplumun spor ve sporcu algısı 
gibi konuları kapsamaktadır. Sporda insan hakları, ulu-
sal ve uluslararası spor politikalarının insan eksenli ele 
alınması, yorumlanması, hazırlanması, uygulanması ve 
değerlendirilmesi sürecidir. (Tanıtım Bülteninden)

Son Ütopya-Tarihte 
İnsan Hakları 
Samuel Moyn 
Yayınevi: Koç Üniversitesi Yayınları
272 sayfa

“İnsan hakları” denince herkesin aklına en üstün ah-
lak ilkeleri ve siyasi idealler gelir. Dahası bu yüceliğin 
insanlık tarihi kadar eski olduğu düşünülür. Fakat bu 
programın ne kadar yakın zamanda tedavüle girip yay-
gınlaştığının farkına varmak insanda çarpıcı bir etki bı-
rakır. Bu siyasi idealin kendine bir alan açabilmesi için 
sadece ütopyaların değil, genel olarak siyasi projelerin 
ıskartaya çıktığı bir döneme, yirminci yüzyılın son çey-
reğine gelinmesi gerekiyordu. İnsan haklarının alamet-i 
farikası, 1970’lerde bir anda nereden geldiği anlaşılma-
dan sahneye çıkmış olmasıdır.
İnsan hakları saf hümanist bir hareket midir? Devletlerin 
ya da hükümetlerin, özellikle de Soğuk Savaş dönemin-
de, ihtilaf halinde oldukları diğer devletleri sıkıştırmak 

için başvurduğu bir koz olarak mı değer kazanmıştır, 
yoksa kerameti kendinden menkul bir taban hareketi 
midir? Başka bir dünyanın mümkün olduğu düşüncesi-
nin yeni biçimi, bir “son ütopya” mıdır, yoksa başkası 
olmayan bir dünyanın daha iyi ve ahlaklı hale getiril-
mesi çabası mıdır?
(Tanıtım Bülteninden)

İnsan Hakları 
Thomas Paine
Yayınevi: İletişim Yayıncılık
312 sayfa

“Paine’e göre özgür bir ülke, kişiler tarafından değil, 
doğal hakları garanti altına alan, bu anlamda adil olan 
yasalar tarafından yönetilmeli. Seçimle işbaşına gelme 
sistemi de, eğer sonunda iş başına gelen sınırsız yet-
ki kullanacaksa, doğal hakları ihlal edecekse, fiiliyatta 
monarşidir, mutlakıyettir. Seçimle işbaşına gelen sınır-
sız egemenlik kullanacaksa aynı anlamda ve aynı dere-
cede despotik bir yönetim kuruyor demektir.”
-Ayşen Candaş -
Thomas Paine, hem Amerikan Devrimi’ne hem Fransız 
Devrimi’ne katılmış, bunları desteklemiş, yazdığı bro-
şürlerin ve kitapların her iki devrimin üzerinde büyük 
etkisi olmuş, aydınlanma yüzyılının simgesel düşünür 
ve siyasetçilerinden biridir. Bu iki devrim de, Paine’in 
1776’da yazdığı, Akıl Çağı broşüründeki fikirlerin so-
mut izlerini taşır.
Fransız Devrimi’nin cumhuriyetçi ve demokrat dal-
gasının İngiliz parlamenter monarşi düzenini yıkma-
sından korkan Edmund Burke’ün 1789 devrimini iti-
barsızlaştırmak için yazdığı kitaba verilmiş güçlü bir 
yanıttır Paine’in İnsan Hakları. Aynı zamanda güncel-
dir. Çoğunlukçuluğa ve plebisite indirgenmiş, adalete, 
eşitliğe ve özgürlüklerin garantisine dair özü giderek 
yok edilen, içi boş bir demokrasi anlayışının yükseldiği 
günümüzde, İnsan Hakları’nda savunulan cumhuriyet-
çi ve demokrat ilkeler, eşit vatandaşlığı, müşterekleri, 
dayanışmayı savunanlar için önemli bir esin kaynağı 
olmaya devam ediyor.
(Tanıtım Bülteninden)

Yoksulluk İnsan Hakları 
ve Sosyal Hizmetler 
Neşe Şahin Taşğın 
Yayınevi: Nika Yayın
264 sayfa

Bu kitap, piyasa sisteminin “Refah Devleti” diye ad-
landırılan bir dönemini, yoksulluk ve dışlanma sorun-
ları bakımından çözümleyen ve değerlendiren bir eser. 
Yoksulluk ve insan haklarıyla ilgili tartışmalarda piyasa 
sisteminin sürekli göz ardı edilen bu yapısını görebil-
mek için, dayatılan insan hakları anlayışlarının ötesin-
de, “İnsan nedir ve neden hakları vardır?”, “Bu hakların 
korunmasının gereklilikleri ve yolları nelerdir?” sorula-
rının yanıtını verebilecek, mevcut insan hakları anlayı-
şının dışında insan hakları yaklaşımları ve kavramlaş-
tırmalarına ihtiyaç vardır. Kitap, bu ve benzeri sorulara 
yanıt verme çabasında. Kitapta, piyasa sistemi ve yarat-
tığı çelişkiler; yoksulluk, sosyal dışlanma ve sosyal hiz-
metler arasındaki ilişki, gerilim ve etkileşimler, refah 
devleti bağlamında çözümlenmektedir. Taşğın, yoksul-
luk, insan hakları ve sosyal hizmetler arasında kurulan 
ilişkide, dayatılan insan hakları anlayışı ve piyasa siste-
minin insan haklarını koruyacak en ideal sistem olduğu 
iddiasının çelişkilerini vurgulamaktadır. 
(Tanıtım Bülteninden)

İnsan Hakları ve 
İmparatorluk – 
Kozmopolitanizmin 
Siyasi Felsefesi
Costas Douzinas
Yayınevi: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
358 sayfa

İnsan hakları ile günümüzde bu haklar adına açılmış 
savaşlar arasında özgün bir ilişki var mıdır? Bugün 
insan hakları, tüm dünyada zulüm ve tahakküme kar-
şı bir duvar mı oluşturuyor yoksa yükselmekte olan 
bir imparatorluğun ideolojik kılıfı haline mi sokulu-
yor? İnsan hakları, eleştirel hukuk ve siyaset felsefesi 
konularında günümüzün önde gelen hukukçularından 

olan Costas Douzinas’ın İnsan Hakları ve İmparatorluk 
– Kozmopolitanizmin Siyasi Felsefesi adlı bu önemli 
eseri, hukuk ve siyaset felsefesinde eleştiri ile direnişin 
rollerini incelerken, bunların yaratmış oldukları top-
lumsal paradoksları ele alıyor.
Gerçekten, bugün de insan hakları güç ve tahakküme 
karşı bir savunma aracı olmaya devam ediyor. Ancak bu 
noktada Batı dünyası, şiddet kurbanlarının kurtarıcısı 
rolüne soyunarak, bu bölünmüş dünyada, insan hakla-
rının idealist, evrensel duruşunu tersine çevirmiş; insan 
haklarını bu yolla insan hayatını düzenleyen bir araca, 
dolayısıyla kamu iktidarının ve kişisel isteklerin ifade-
sine dönüştürmüştür. Peki, insan hakları, tahakküm ve 
baskıya yahut yükselen imparatorluğun ideolojik cilası-
na karşı bir savunma kalkanı mıdır?
Bunun yanı sıra kozmopolitanizm, adaleti mümkün 
kılma ve geç kapitalizmin küresel dünyasını huzura 
kavuşturma yöntemi midir? Bunlar, genellikle son on 
yılın hızlı gelişen şaşırtıcı olaylarının gün yüzüne çıkar-
dığı türden sorular olarak karşımıza çıkıyor. Douzinas, 
bu kitabında Yeni Dünya düzeninin yarattığı sorunları, 
günümüzde hukukun işleyişini, adalet kavramının ege-
menlikle iç içe geçişini, entelektüel ve akademik eleşti-
rinin amfi ile devlet bürokrasisinin çarkı arasında köprü 
kurabildiği yerleri keşfediyor.
Yazara göre bu çalışmanın en önemli yanı ise direnişin 
siyasal felsefesini geliştirme çabasıyla, eleştirel kuramı 
yakın tarihin siyasal ve hukuki özellikleriyle bir araya 
getirmesi olarak kendini gösteriyor. İnsan Hakları ve 
İmparatorluk, öne sürdüğü tüm iddia ve çözümlemele-
riyle akademik dünyamızda da tartışma yaratacak bir 
kitap.
“Sadece radikal teorinin değil, aynı zamanda radikal 
politikanın yenilenmesine de önemli bir katkı.”
-Slavoj ŽiŽek-
“Doğrusu, güçlü ve etkili bir argüman... İnsan hakların-
da yasal statü ve ahlak sorununa en özgün katkılardan 
biri.”
-Drucilla Cornell-
“İngilizcede bugüne kadar yayınlanmış en ciddi insan 
hakları kuramı çalışması.”
-Bill Bowring, King’s College Law Journal-
(Tanıtım Bülteninden)
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İnsan Seli (Human Flow)
Yönetmen: Ai Weiwei
Ülke: Almanya / Çin
Yapım Yılı: 2017
Süre: 140 dakika

Ai Weiwei’nin yönetmenliğini yaptığı belgesel, 65 mil-
yon insanın; savaş, açlık ve iklim değişikliği nedeniy-
le zorla yerlerinden edilmesini anlatıyor. Afganistan, 
Bangladeş, Fransa, Yunanistan, Almanya, Macaristan, 
Irak, İsrail, Meksika, Pakistan, Filistin, Sırbistan, 
Suriye, Türkiye ve diğer ülkelerde 1 yıl boyunca çe-
kilen yapım, ülkelerdeki yaşanan afetleri görüntüler ve 
fotoğraflarla yansıtıyor.

Başkalarının Hayatı
(Das Leben der Anderen)
Yönetmen: Florian Henckel von 
Donnersmarck
Ülke: Almanya
Yapım Yılı: 2006
Süre: 137 dakika

Film iktidarın meşrutiyetini 
devam ettirebilmek için ülke 
genelinde kurduğu istihbarat 
servisini ve bu birim içeri-
sinde önemli bir pozisyonda 
çalışan ve Bakan tarafından 
bir sanatçıyı takip etme gö-
revine atanan Yüzbaşı Gerd 
Wiesler’in karşılaştığı oyun-
ları konu edinir. Wiesler, 
gözetlediği tiyatro yazarının 
rejime karşı gelmediğini, 
şüpheli herhangi bir hareket-
te bulunmadığını görür ve bu görevin altında başka bir 
amaç yattığını fark eder. Yazarın hayatına her gün daha 
bir fazla giren Wiesler, zamanla yazara kendisinin bile 
fark etmediği yardımlarda bulunur; böylece aralarında 
gizli bir dostluk kurulur.

Kaplumbağalar da 
Uçar (Lakposhtha Ham 

Parvaz Mikonand)
Yönetmen: Bahman Ghobadi
Ülke: İran, Irak
Yapım Yılı: 2005
Süre: 95 dakika

Film Türkiye-İran sınırın-
da bulunan bir Kürt mülte-
ci kampında geçmektedir. 
Mayın toplayarak yaşayan 
Soran, 13 yaşında bir ço-
cuktur. Kasabadakiler için 
hazırladığı bir anten aracılı-
ğı ile Saddam’ın düşüşünü 
haber alıp herkese duyurur. 
Film, 52. San Sebastian Film 
Festivali’nde En İyi Film seçilmiştir. En İyi Senaryo 
dalında da Jüri Özel Ödülü’ne layık görülmüştür. Ve bir 
de Berlin Film Festivali’nde Barış Ödülü kazanmıştır. 
Kaplumbağalar da Uçar, Saddam’ın ardından Irak’ta 
çekilen ilk film olma özelliğini taşıyor.

Yağmuru Bile
(Even the Rain)
Yönetmen: Icíar Bollaín
Ülke: İspanya, Fransa, Meksika
Yapım Yılı: 2011
Süre: 103 dakika

Takıntılı idealist Sebastian, 
Kristof Kolomb ile ilgili bir 
film çekmeye kararlıdır, ama 
bu Hristiyan kahramanın mi-
tini tersine çevirecek, açgöz-
lülüğünü ve vahşi eğilimlerini 
gösterecektir. En ucuz ve Latin 
Amerika’da en “yerli” ülke 
olan Bolivya’daki çekimler 
sırasında, Kolomb’dan 500 yıl 
sonra toplumsal huzursuzluk 
patlar. Halk en temel hayati 
madde olan su için savaşmaya başlamıştır.

Bizim Filmhane
Hazırlayan: Ayşe Doğu

Eşitlik Savaşçısı
(On the Basis of Sex)
Yönetmen: Mimi Leder
Ülke: ABD
Yapım Yılı: 2018 
Süre: 121 dakika

Film, insan hakları sa-
vunucusu Ruth Bader 
Ginsburg’ün ilham veren 
hayat hikâyesini anlatıyor. 
Ruth Bader Ginsburg, genç 
ve başarılı bir avukattır. 
Erkeklerin ağırlıkta oldu-
ğu bir okuldan mezun olan 
Ruth, kocası Marty ile okul 
yıllarında tanışır. Hayatın 
birçok alanında hak eşit-
sizliği ile karşılaşan Ruth 
bu yolda zorlu bir hukuk mücadelesine girişir. Ruth, 
Anayasa Mahkemesi’nin uyguladığı yüzyıllık cinsiyet 
ayrımcılığını tersine çevirmeye ve kararı bozdurmaya 
çalışmaktadır. Bu çığır açacak olan davada genç avu-
katın en büyük destekçisi ise kocası Marty’dir. İkili 
verdikleri bu hukuk mücadelesi ile tarihin seyrini 
değiştirecektir.

Snowden
Yönetmen: Oliver Stone
Ülke: Fransa, Almanya, ABD
Yapım Yılı: 2016
Süre: 134 dakika

Amerikan hükümetinin “gü-
venlik” adı altında e-posta-
lara, sosyal medya hesap-
larına, cep telefonu mesaj-
larına, hard disklere, kredi 
kartı ekstrelerine ve hatta 
bilgisayar kamerasına ka-
dar erişebildiğini öğrenen 
Edward Snowden, hükümet 
gizli hesap olmadığını ve tüm bunların gizli kanunlarla 
yasallaştırıldığını 2013 Haziranı’nda tüm dünyaya du-
yurur. Snowden o anda “Amerikan tarihinin gördüğü en 
büyük vatan haini” ilan edilirken aynı zamanda da bir 
kahramana dönüşecektir.
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13 Korkusu
(The Fear of Thirteen)
Yönetmen: David Signton
Ülke: İngiltere
Yapım Yılı: 2015
Süre: 96 dakika

13 Korkusu, Cinayetten 
mahkûm olan ve 21 yılını 
Pennsylvania’daki ölüm 
hücresinde geçiren Nick 
Yarris’in hikâyesini anlatı-
yor. Arka arkaya ertelenen 
ölüm cezasının, insanlık 
dışı muamele gördüğü ve 
masumiyetini ispat edeme-
diği için, insanlık onurunu 
korumak amacıyla infaz 
edilmesini istedi. Bu sıra dışı isteği 21 yılın sonra da-
vanın baştan incelenerek DNA kanıtlarıyla masum ol-
duğunun kanıtlanmasını sağladı ve 2004’te masumiyeti 
ispat edilerek serbest bırakıldı. 

Mükemmel Bir Gün
(A Perfect Day)
Yönetmen: Fernando León de Aranoa
Ülke: İspanya
Yapım Yılı: 2015
Süre: 106 dakika

1995’te Kosova bölgesinde 
halkın temiz su ihtiyacı için 
gönüllü olarak çalışan bir 
ekip, her gün farklı belalarla 
boğuşmaktadır. Fakat anon-
sun geldiği o gün bir kuyunun 
içinde hiç beklemedikleri bir 
sürpriz ile karşılaşırlar: Bir 
ceset! Kuyuya atılmış olan bu 
cesedi bir an önce çıkartmak 
için ellerinden geleni yapar-
lar ama savaşın etkisi altın-
da olan Kosova’da bu basit görev düşündükleri kadar 
kolay değildir. Talihsizliklerin üst üste gelmesiyle sa-

Citizenfour
Yönetmen: Laura Poitras
Ülke: ABD, Almanya, İngiltere
Yapım Yılı: 2014
Süre: 114 dakika

Tarihin en ses getiren olay-
larından birinin kahramanı 
olan üst düzey CIA analisti 
Edward Snowden’ın hikâyesi, 
Citizenfour belgeselinde izle-
yiciyle buluşuyor. Amerikan 
Ulusal Güvenlik Ajansı’nın 
(NSA), vatandaşların özel 
hayatlarının gizliliğini ya-
sal olmayan yollarla, gizlice 
ihlal ettiğini açığa çıkaran 
Snowden, belgeselci gazete-
ci Laura Poitras ve gazeteci 
Glenn Greenwald ile “Citizenfour” takma adını kulla-
narak iletişime geçer. Üçünün yolları Hong Kong’da 
kesişir ve Snowden skandala ait gizli belgeleri kame-
ralar kayıttayken gazetecilere teslim eder. Snowden’ın 
attığı bir hayli riskli adımın ardından yaşananları takip 
eden Laura Poitras imzalı belgesel; gerçeklik, gerçekçi-
lik ve mevcut kontrol mekanizmalarına dair derin soru-
lar barındırıyor. Belgesel 2014 yılında Oscar kazandı.

Panama Belgeleri
(The Panama Papers)
Yönetmen: Alex Winter
Ülke: ABD
Yapım Yılı: 2018
Süre: 96 dakika
 
Tarihteki en büyük küresel 
yolsuzluk skandalı ve öyküyü 
açığa çıkarmak için hayatla-
rını tehlikeye atan yüzlerce 
gazeteci hakkında bir belge-
sel film. Filme konu olan bil-
gi sızıntısı 1970’li yıllardan 
başlayarak 2016 yılı başlarına 
kadar kurum tarafından oluş-
turulan 11,5 milyon belgeyi 
içermektedir.

Kefernahum, 12 yaşındaki 
Zain’in kısacık hayat hikâ-
yesini anlatıyor. Ailesinden 
sadece sevgi gördüğünü, 
bunun dışında hep ihmal 
edildiğini söyleyen, nüfusa 
kayıtlı bile olmayan Zain, 
Beyrut’un en fakir mahal-
lelerinde bazen tek başına, 
bazen mülteci bir kadı-
nın sıcak kucağında hayat 
mücadelesini sürdürüyor 
ve sonunda anne-babasını 
mahkemeye veriyor. Çocukluk, aile, göçmenlik, sev-
gi gibi evrensel kavramları işleyen filmde Zain rolü-
nü olağanüstü bir performansla üstlenen küçük Zain 
Al Rafeea, gerçekte Beyrut’ta Suriyeli mülteci bir ai-
lenin çocuğu olarak tıpkı filmdeki gibi zorluklar ya-
şamış. Nadine Labaki, 2008’de Karamel adlı filminin 
gösterildiği İstanbul Film Festivali’ne konuk olmuştu. 
Kefernahum, Lübnan’ın 2018 Oscar adayı idi.

Gerçek Maliyet
(The True Cost)
Yönetmen: Andrew Morgan
Ülke: Bangladesh, USA, Cambodia, China, Denmark, 

France, Haiti, India, Italy, Uganda, İngiltere
Yapım Yılı: 2015
Süre: 92 dakika

Bu giyim hakkında bir hikâye. Giysilerimiz, onları ya-
pan insanlar ve endüstrinin dünyamız üzerindeki etkisi 
hakkında. Kıyafet fiyatı onlarca yıldır azalırken, insan 
ve çevre maliyetleri çarpıcı bir şekilde arttı. Gerçek 
Maliyet, anlatılmamış 
hikâyedeki perdeyi açan 
ve bizim giysilerimizin 
bedelini gerçekten kimin 
ödediğini düşünmemizi 
isteyen, çığır açan bir bel-
gesel filmdir.

vaşın birçok yönünü gözler önüne seren film, hem iki 
düşman tarafı hem de sözde barış sağlamaya çalışan 
aslında köstek olmaktan başka pek de işe yaramayan 
“Birleşmiş Milletler”den bahsediyor. Kısaca yardım 
ekibine kimse yardım etmek istemez ama Nikola adlı 
yerel halktan bir çocuk tesadüfen halat arama sürecinde 
ekibin yanında olur ve en büyük yardım da ondan ge-
lir. Böylece çocuğun hayatı üzerinden mağdur olanların 
hislerinin, izleyicinin görebilmesi sağlanır.

Gurur (Pride)
Yönetmen: Matthew Warchus
Ülke: İngiltere, Fransa
Yapım Yılı: 2014
Süre: 119 dakika

Sene 1984. İngiltere, 
Margaret Thatcher’ın mu-
hafazakâr politikalarının et-
kisi altındadır. Bu politik at-
mosfer içinde ezilen başlıca 
gruplardan biri eşcinsellerdir. 
Ancak en az onlar kadar bas-
kı altında olan bir grup daha 
vardır; maden işçileri! İlk 
bakışta hiçbir ortak noktası 
yokmuş gibi gözüken bu iki 
grup birbirine yardımcı ola-
bilecek midir? Onur (Pride) 
lezbiyen ve gey aktivistlerin güçlerini maden işçileri ile 
birleştirerek, hem politik engelleri, hem de ön yargıları 
aşmalarının gerçek ve renkli hikâyesini anlatan, harika 
bir İngiliz Sineması örneği.

Kefernahum (Capernaum)
Yönetmen: Nadine Labaki
Ülke: Lübnan, ABD
Yapım Yılı: 2018
Süre: 150 dakika

“– Neden anne-babana dava açtın? 
– Beni dünyaya getirdikleri için.”
 
Lübnanlı yönetmen Nadine Labaki’nin son dere-
ce dokunaklı son filmi, işte bu diyalogla başlıyor. 
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Scientology ve İnanç 
Hapishanesi 
(Going Clear: Scientology & 
the Prison of Belief)
Yönetmen: Alex Gibney
Ülke: ABD
Yapım Yılı: 2015
Süre: 119 dakika

İnsanoğlunun inandığı ve ait ol-
duğu grup için gerçekleştirebi-
leceği davranışların temel alfa-
besini ortaya koyan belgeseldir. 
Lawrence Wright’ın aynı isim-
deki kitabına dayanan çarpıcı 
bir belgesel. Scientology, arşiv 
görüntülerini, eski üst düzey 
yetkililerden ve halktan gelen 
referansları yeniden kurgulaya-
rak ustalıkla ören bir film.

Deniz Aşırı (Overseas)
Yönetmen: Sung-a Yoon
Ülke: Belçika, Fransa
Yapım Yılı: 2019
Süre: 90 dakika

Filipinler’de, kadınlar ev 
içi çalışan veya dadılık 
yapmak için yurtdışına 
gönderiliyor. Bunu yapar-
ken de sık sık kendi çocuk-
larını geride bırakırlar. Ev 
işlerini öğretmek için açıl-
mış bir öğrenme merkezin-
de, adaylar, kendilerini sıla 
özlemi ve muhtemelen da-
yanmaları gerekecek suiistimallere hazırlar. Rol yapma 
alıştırmalarında, işçi rolünün yanı sıra işveren rolünü de 
oynarlar. Overseas belgeseli, küreselleşen dünyamızda-
ki yerel kölelik sorununu aydınlatırken, kadınların ka-
rarlılıklarını, kız kardeşliklerini ve yakın gelecekte ken-
dilerini bekleyen engellerle yüzleşmek için buldukları 
yolları vurgulamaktadır.

Azınlık Raporu
(Minority Report)
Yönetmen: Steven Spielberg 
Ülke: ABD
Yapım Yılı: 2002
Süre: 145 dakika

Ünlü bilimkurgu yazarı Philip 
K. Dick’in bir kısa öykü-
sünden yönetmen Steven 
Spielberg tarafından sinema-
ya uyarlanan film, 2054’te 
Washington DC’de geçiyor. 
Dedektif John Anderton, 
psişik güçlere sahip kâhinler 
ve bazı teknolojik aygıtlar 
sayesinde cinayetleri daha 
işlenmeden önce fark edip 
suçluları yakalayan özel bir 
polis biriminin başındadır. 
Anderton’ın kusursuz işlediğine inandığı sistem, bir-
denbire tersine döner. Anderton’ın şefi olduğu birim, 
cinayet suçlamasıyla onun peşine düşer. Avcı artık av 
olmuştur...

Fırtına (Storm) 
Yönetmen: Hans Christian Schmid
Ülke: Almanya, Danimarka, Hollanda
Yapım Yılı: 2009
Süre: 105 dakika

Den Haag Savaş Suçları 
Mahkemesi savcısı Hannah 
Maynard, Berlin’de yaşayan 
Boşnak Mira’yı bir savaş 
suçu zanlısına karşı açılmış 
davada tanık olarak ifade 
vermeye ikna eder. Gerçeğin 
peşinde koşmanın, Boşnak-
Sırp milliyetçilerin tehditle-
rinin ve uluslararası siyase-
tin çıkarlarının arasında sıkışan Hannah, karşıtlarının 
yalnızca sanıklar arasında değil, kendi safları içinde de 
bulunduğunu anlamaya başlar.

Kalemlerin Gecesi
(La Noche de Los Lapices) 
Yönetmen: Héctor Olivera
Ülke: Arjantin
Yapım Yılı: 1986
Süre: 105 dakika

Arjantin’de faşizme karşı 
gençlik direnişinin simge-
si olan Kalemlerin Gecesi 
16 Eylül etkinlikleri, ülkede 
askeri diktatörlük rejiminin 
hüküm sürdüğü 1976 yılına 
dayanıyor. Film, politik si-
nemanın Latin Amerika’daki 
öncülerindendir.

Ve Herkes için Adalet 
(And Justice For All) 
Yönetmen: Norman Jewison 
Ülke: ABD 
Yapım Yılı: 1979
Süre: 119 dakika

Oscar’a aday olduğu bu rolünde 
Al Pacino, genç bir kıza şiddet 
uygulama ve tecavüzle suçla-
nan, tanınmış bir hâkimi savun-
mak durumundadır. Hâkimin 
gerçekte suçlu olduğunu bilen 
Arthur, büyük baskı altında-
dır. Tuhaf, intihar eğilimleri 
olan hâkim (Jack Warden) ise, 
Arthur’un oyunu kurallarına 
göre oynaması gerektiğini dü-
şünmektedir. Mahkeme günü 
geldiğinde, Arthur kariyeri ve 
vicdanı arasında bir seçim yapmak zorunda kalacaktır.

Amistad 
Yönetmen: Steven Spielberg 
Ülke: ABD
Yapım Yılı: 1997
Süre: 155 dakika

İspanyol köle nakliye gemisi La Amistad, Afrika’dan 
aldığı köleleri Amerika’ya götürürken yolda köleler is-
yan edip gemiyi ele geçirirler 
ve mürettebatın çoğunu öldü-
rürler. Konusu gerçek bir ola-
ya dayanan filmde, 1830’la-
rın ABD’sinde sanayileşme 
yanlısı kölelik karşıtları ile 
güneyli toprak sahiplerin-
den oluşan kölelik yanlıları 
arasında hızla yükselen ve 
ilerleyen yıllarda Amerikan 
İç Savaşı’na yol açacak olan 
gerginliği işleyen bir filmdir.

Devlet Düşmanı
(Enemy Of The State)
Yönetmen: Tony Scott 
Ülke: ABD
Yapım Yılı: 1998
Süre: 140 dakika

Robert Dean, tesadüfen önemli bir siyasi cinayetin 
delillerini ele geçirir. Bir anda hükümete bağlı bir is-
tihbarat servisinin hedefi haline gelen Dean için hayat 
kâbus haline gelir. Yüksek teknoloji ürünü haber alma 
cihazları ve tehlikeli ajanlar Dean’in peşine düşmüştür. 

Devletin sahip olduğu, insan-
ları kolayca gözetleyebilmeyi 
sağlayan yüksek teknolojik 
imkânlar, ona neredeyse kaça-
cak nokta bırakmamıştır. Ama 
tüm bu imkânsızlıklara rağmen 
Dean, hayatını, ailesini ve ka-
riyerini kurtarmak zorundadır. 

Anadolu Aydınlanma Vakfı Düşünüyorum Dergisi Anadolu Aydınlanma Vakfı Düşünüyorum Dergisi

312 İnsan Hakları Özel Sayısı, 2019 İnsan Hakları Özel Sayısı, 2019 313



Philadelphia 
Yönetmen: Jonathan Demme 
Ülke: ABD
Yapım Yılı: 1993
Süre: 123 dakika

Eşcinsel ve işinde başarılı 
bir avukatın (Tom Hanks) bir 
gün AIDS virüsü taşıdığını 
fark edilip, çok geçmeden 
çalıştığı hukuk bürosundaki 
işine de sudan bir sebepten 
dolayı son verilir. Şirketin 
patronu ile arasının çok iyi 
olmasından dolayı buna çok 
şaşıran avukat, şirketi ve 
patronu aleyhine mahkeme-
ye dava açmaya karar verir. 
Böylece AIDS kurbanın bir 
insanın toplum içindeki ye-
rini sorgulayan bir dava da başlamış olur. Ve ona bu 
hukuk mücadelesinde arkadaşı (Denzel Washington) 
yardımcı olur.

Milk 
Yönetmen: Gus Van Sant 
Ülke: ABD
Yapım Yılı:2008
Süre: 128 dakika

Hollywood’un en duyarlı yö-
netmenlerinden Sean Penn, 
kâh Irak savaşına karşı çık-
mış, bazen de işçi sınıfı le-
hinde açıklamalar yapmış, 
tercihini her zaman ezilenler 
lehinde kullanmakta beis gör-
meyen, sinemanın yüz akı bir 
sanatçı olmasıyla maruftur. 
Milk ile de, duyarlı olduğu 
bir diğer konu, gey hakla-
rı konusunda idol addedilen 
Harvey Milk’in yaşamını be-
yazperdeye aktararak yine farkını gösteriyor. 1977’de, 
Harvey Milk San Francisco Şehir Meclisi’ne seçilerek 
Amerika’da eşcinselliğini saklamadan bir devlet kadro-

durmaya çalışırlarken, bir yandan da Kidane’nin kaza 
sonucu işlediği bir cinayetin getireceği korkunç so-
nuçlar onları beklemektedir. Bu filmdeki insan hakları 
konusunda en çarpıcı sahne, yerli halkın topsuz futbol 
oynaması sahnesidir. Futbolun yasaklandığı bir rejim-
de, “size boyun eğmiyoruz” demenin en güzel yolu, 
oynadıkları hayali futbol maçı ile ortaya koydukları si-
vil itaatsizliktir. Ne de olsa, futbol hiçbir zaman sadece 
futbol değildir.

Mirasçılar (The Inheritors)
Yönetmen: Eugenio Polgovsky
Ülke: Meksika
Yapım Yılı: 2008
Süre: 90 dakika

Meksikalı fotoğraf-
çı Eugenio Polgovsky, 
Meksika’nın sekiz değişik 
kırsal bölgesinde yaptığı 
çalışmalarda, çocuk işçi-
lerin hayatlarını belgele-
di. Meksika ve Fransa’da 
çocuk işçiliği konusun-
da uluslararası kamuoyu 
oluşmasını sağlayan ve 
çok güçlü görsel mater-
yallere sahip olan film, 
konusunun ağırlığına rağ-
men izleyiciye çocuk dün-
yasının neşesini sunuyor. 
Meksika güneşinin altında odun toplayan, keçi güden, 
sebze meyve toplayan çocuklar, yorgunluklarına ve ça-
lışma şartlarına rağmen, çocukluk neşeleri ile perdeyi 
ısıtıyorlar. İnsan haklarının en hassas konusu olan ço-
cuk hakları, özellikle dünyanın yoksul bölgelerindeki 
çocuklara hiç ulaşamıyor. “Çocuk işçi” kavramının 
dünyadan bir gün yok olup, gitmesini mümkün olacak 
mı?

sunda üst düzey yöneticiliğe seçilen ilk kişi olmuştur. 
Zaferi, sadece eşcinsel hakları adına önemli değildi. 
Politik alanda koalisyonlar peşindeydi. Yaşlı vatandaş-
lardan sendikalı işçilere kadar herkes için, Harvey Milk 
bir uğurda savaşmanın anlamını değiştiren, 1978’de 
ölümüne kadar da tüm Amerikalıların kahramanı haline 
gelen biri oldu. Sean Penn’e ikinci Oscar’ını kazandı-
ran film, aynı zamanda en özgün senaryo ödülüne de 
sahip oldu.

İnsan (Human) 
Yönetmen: Yann Arthus-Bertrand
Ülke: Fransa 
Yapım Yılı: 2015
Süre: 190 dakika

İnsanın varoluşunu olumlu 
ve olumsuz yönleriyle birlik-
te ele alan bu filmde, etkile-
yici doğa manzaraları ve mü-
zikler eşliğinde hem son de-
rece basit gündelik hayatlarla 
hem de masalsı yaşamlarla 
tanış oluruz. Human, “insan” 
olmanın ne demek olduğuna 
dair bir keyifli bir yolculuk… 

Timbuktu
Yönetmen: Abderrahmane Sissako
Ülke: Fransa, Moritanya, Mali
Yapım Yılı: 2014
Süre: 100 dakika

Radikal bir şeriat insanların hayatını nasıl değiştire-
bilir? Afrika’nın Timbuktu 
bölgesinde, radikal İslam’a 
grup yönetime gelince; mü-
zik dinlemek, futbol oy-
namak, sigara içmek dahi 
yasaklanır. Kidane ve ailesi 
Timbuktu’da insanların ha-
yatlarını kökten değiştiren 
bu dönemde, kendi hayat-
larında da zor bir döneme 
tanık olurlar. Bir yandan bu 
kökten İslamcı gruptan uzak 

Açlık (Hunger) 
Yönetmen: Steve McQueen
Ülke: İngiltere, İrlanda
Yapım Yılı: 2008
Süre: 96 dakika

“Battaniye protesto-
su” ile tarihe geçen 
ve hapishanede açlık 
grevindeyken millet-
vekili seçilen Bobby 
Sands’ın hikâyesi. 9 
Mart 1954 İrlanda do-
ğumlu Bobby Sands, 
İrlanda Cumhuriyet 
Ordusu’na katılır. 
1972 yılında, evini 
“cephanelik” olarak 
kullandığı için (4 si-
lah bulunmuştur) 4 yıl 
hapse mahkûm edilir. 
Hapisten çıkan Sands, 
“normal” bir hayat sürdürmeye başlar. Bir patlama es-
nasında üç arkadaşıyla birlikte sadece orada olduğu için 
suçlu bulunan Sands’ın, arama sonucunda aracından çı-
kan bir silah, “mahkûmiyet delili” olarak gösterilir ve 
14 yıl hapis cezasına çarptırılır.
Sands’ın tarihe “battaniye protestosu” olarak geçen, 
“tek tip üniforma giymeyi reddetmesi” (tek tip üni-
formanın amacı, mahkûmları kendilerine ‘kişiliksiz’ 
olarak gösterip, buna inanmalarını sağlamak ve psiko-
lojik baskı yapmaktı) ve siyasi suçlu olması, günlerce 
işkence görmesine sebep olur. Üniforma giymeyi red-
deden mahkûmlar, İngiltere’nin direncini kıramamıştı. 
Üşümemeleri için battaniye verilen “mahkûmların so-
ğuktan donmalarını engelleme” bahanesiyle havalan-
dırma da yasaklanınca, ülkenin “suçlu” görünmemek 
için mahkûmları öldürmemesi gerektiği iyice açığa 
çıkar.
Dayanılmaz işkencelere maruz kalan mahkûmlar, istek-
lerini yerine getirmeyen görevlilere ve İngiltere’ye kar-
şı direnişe devam ederek “yıkanmama protestosu”nu 
başlatırlar. İrlanda Cumhuriyet Ordusu’ndan, İngiltere 
Parlamentosu’na ‘milletvekili’ seçilen Sands, açlık 
grevinin 66. günündedir. Adına eylemler düzenlenen 
Sands, milletvekili seçildikten 3 hafta sonra hayatını 
kaybeder.
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Kanlı Pazar
(Bloody Sunday)
Yönetmen: Paul Greengrass
Ülke: İngiltere, İrlanda
Yapım Yılı: 2002
Süre: 107 dakika

Britanya askerleri 30 
Ocak 1972 tarihinde, 
kuzey İrlanda’nın Derry 
şehrinde düzenlenen in-
san hakları yürüyüşüne 
katılan 13 silahsız sivili 
öldürür. “Kanlı Pazar” 
olarak anılan bu olay, 
son dönem İrlanda tari-
hinde önemli bir dönüm 
noktasıdır. Senelerce bi-
rikmiş ufak tefek olaylar, 
o Pazar günü bir iç sava-
şa dönüşür. Bu olay on-
larca İrlandalı gencin IRA ordusuna katılarak 25 yıllık 
bir mücadeleyi başlatmalarına neden olur.

Tarafsız Bölge
(No Man’s Land) 
Yönetmen: Danis Tanovic
Ülke: Bosna Hersek, Fransa, Slovenya, İtalya, 
İngiltere, Belçika
Yapım Yılı: 2001
Süre: 98 dakika

Yıl 1993. Bosna’daki savaş tüm şiddetiyle sür-
mekte. Ciki isimli Bosnalı ve Nino isimli bir Sırp 
asker düşman hatları arasındaki tarafsız bölgede 
sıkışmışlardır. Kaçacak bir yerleri ve güvenecek 
kimseleri yoktur. Birbirine düşman bu iki asker 
bir yandan birbirlerini yok etmek için fırsat kol-
larlarken bir yandan da içinde bulundukları tra-
jikomik durumdan kurtulmak için mücadele et-
mektedirler. Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nde 
görevli bir asker, kendisine verilen emirleri hiçe 
sayarak yardımlarına koşar...

Hayatın Tutsakları
(Life Overtakes Me)
Yönetmen: Danis Tanovic
Ülke: İsveç, ABD
Yapım Yılı: 2019
Süre: 39 dakika

İsveç’te sınır dışı edilme tehdidiyle karşı karşıya olan 
yüzlerce mülteci çocuk, hayattan koparak “Teslimiyet 
Sendromu” adı verilen, aylarca hatta yıllarca süren 
koma benzeri bir duruma giriyor. Hayatın Tutsakları, 
hasta çocuklarının ba-
kımını sağlamak için 
çabalayan kederli aile-
lerin hayatlarını gözler 
önüne seriyor.

Paylaşımların, belirli bir niteliğe ulaşabilmesi için bazı ricalarımız olacaktır.

1- Yapılacak paylaşımlar Anadolu 
Aydınlanma Vakfı’nın varoluş ilkeleri ile 
çelişmemelidir. Buna göre: “Vakfımızın 
amacı, dil, din, ırk, cinsiyet, uyruk ayrımı 
yapmaksızın, aydınlanma amaçlı “Sürekli 
Bilgi Topluluğu” oluşturmak, aydınlanma-
yı “Evrensel İnsan Toplumu Ülküsü” doğ-
rultusunda, farklı kültürler ile insanlık uy-
garlığı bağlamında ve tarih sürecinde ele 
almak, incelemek, eleştirmek ve yorumla-
mak, Anadolu kültürel yapısı içinde oluşan 
ve değişen düşünce ve kavramların bütün 
boyutlarıyla anlaşılmasını, diğer kültürler-
de yer alan kavramlarla olan ilişkilerinin 
kurulmasını ve böylece düşünce yönetimi-
nin ve düşünce aletlerinin tanımlı ve işlev-
sel kılınmasını sağlayarak, bireyin ve top-
lumun kendisini yeniden üretebilme ve ger-
çekleştirebilmesine katkıda bulunmaktır.”

2- Paylaşımların Yayın Kurulu tarafından 
uygun bulunabilmesi için her bir yazının 
kendine ait bir başlığı ve bir iç bütünlüğü 
olmalıdır. Yazarı ve alıntı bilgisi olmayan 
makalelere de yer verilemeyecektir.

3- Paylaşımlar eğer alıntılardan oluşu-
yorsa bu alıntıların referanslarının veril-
mesi gerekmektedir. Referans verilmeyen 
göndermeler yazının niteliğine zarar vere-
ceğinden bu konunun hassasiyeti nitelikli 
bir paylaşım için çok önemlidir. Bu neden-
le yazarın kendi görüşünü bildirdiği alanlar 
dışındaki bilgiler referanslı olmalıdır.

4- Her ne kadar paylaşımlar, paylaşanın 
sorumluluğunda olsa da, bunları yayınla-
yan olarak Anadolu Aydınlanma Vakfı’nın 
görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. 
Paylaşımlar belirli bir partinin siyasi pro-
pagandasını içermemeli ve karşıt görüş-
leri aşağılamamalıdır. Bültende yapılacak 
paylaşımlarda hakaret içerikli ve suç teş-
kil edebilecek ifadelerin kullanılmaması 
gerekmektedir.

5- Paylaşılan makalelerde hatalı bir ak-
tarım olmaması adına yazıların “Microsoft 
Word” programında hazırlanıp bize iletil-
mesini rica ederiz.

6- Bültenimize gönderilen makaleler 
başka bir dergi veya mecrada yayımlan-
mış olabilir. Bu paylaşımlar yayınlandığı 
mecranın bilgisi ile birlikte paylaşılmalıdır. 
Makalenin bültenimize gönderilmiş olma-
sı, yazarın bu konudaki taahhüdü anlamına 
gelir. Bu nedenle başkasına ait olduğunun 
tespit edilememiş olması Yayın Kurulu’nu 
bağlamamaktadır. Bu gibi paylaşımlar doğ-
rudan yazarın kendi sorumluluğu altındadır.

7- İmlâ hataları nedeniyle anlam kaybı 
bulunan makalelerin ilgili düzenlemeleri 
yazarın kendisinden talep edilecektir.

8- Yazılar belirtilen tarihte iletilmeli-
dir. Gecikmeli olarak ulaşan paylaşım-
lara tematik olmayan ara bültenlerde yer 
verilecektir.

Düşünüyorum Dergisi

Yayın İlkeleri
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www.anadoluaydinlanma.org
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