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Deðerli Okuyucular,

Yeni bir sayýyla karþýnýzdayýz. Bu sayýmýzýn dosya konusu 'din'. Günümüzde dinin oldukça yakýcý bir küresel sorun ve olgu olduðu, 

özellikle 11 Eylül olayýndan sonra, açýk bir þekilde ortadadýr. Diðer toplumsal sorunlara olduðu gibi bu soruna da felsefenin ilgisiz 

kalmasý düþünülemezdi ve felsefe de gerçekten ilgisiz kalmadý. 'Post-metafizik bir çaðda' filozoflar bu olguyu derinlemesine ele 

alýp tartýþtýlar. Derrida, Vattimo, Habermas, Zizek gibi filozoflar, aslýnda yüzyýllardan beri filozoflarýn yaptýðýna benzer biçimde 

dini, 'inanç' boyutunun ötesinde -ama inanç kavramýný da soruna dahil ederek- bir toplumsal olgu olarak ortaya koymaya çalýþtýlar. 

Aslýnda felsefe ile din düþünce tarihinde yollarý sýk sýk kesiþen bir alan. Yaklaþýk bin yýl süren Ortaçað boyunca 'felsefe dinbilimin 

hizmetçisi' (philosophia ancilla theologiae) olarak düþünülürken, modern çaðlarda 'iman' ile 'bilgi' arasýnda felsefe açýsýndan bir 

sýnýr çizilmeye çalýþýlmýþtýr. Ama bu çaðlarda bile 'sýnýrlar'ýn sýk sýk karýþtýðý görülmektedir. Bu durumdan da açýktýr ki, bu ayný 

zamanda bir 'sýnýr' sorunudur ve filozoflar 'sýnýr(lar)' üzerine düþünmeye devam etmektedirler. Biz de bu sayýmýzda 'din' kavramý ve 

din olgusu üzerine düþünmeye bir çaðrý yapmak istedik.

Bir önceki sayý ile bu sayý arasýnda geçen zamanda bir de acý kaybýmýz oldu. Dergimizin yayýn kurulu üyesi Bülent Akdað'ý çok genç 

bir yaþta kaybettik. Düþünen, yazan, üreten bir insandý. Hepimizin baþý saðolsun. Bir sonraki sayýda görüþmek dileðiyle…

Demokrasi Bugündosya:
?



Felsefeciler Derneði dördüncü Sempozyumu 'Adalet' hak- sizlik bütün insanlarýn eþit olduðu ama dolaylý korunabilen hak-
kýnda, 27-28 Mart 2010 tarihleri arasýnda, Ankara'da, gerçekleþti- larýn devlet tarafýndan bütün yurttaþlar için korunmasýna dönük 
rildi. Felsefeciler ve –onlarýn ev sahipliðinde bir araya gelen– hu- olanaklarýn saðlanmamýþ olma durumudur. Devlet merkeze alýna-
kukçular, akademisyenler, siyasetçiler, çeþitli sivil toplum kuruluþ- rak bakýldýðýnda sosyal adaletsizlik yurttaþlara devletçe tanýnan ve-
larýnýn temsilcileri ve öðrenciler ahlak, siyaset ve hukuk felsefesi- ya tanýnmayan haklarla, saðlanan veya saðlanmayan olanaklarla 
nin en temel konularýndan biri olan 'adalet' kavramýný, Platon'dan ilgili siyasal bir olgu olarak görülmelidir.” 
bu yana üretilen düþünceler ýþýðýnda güncel, siyasi ve ekonomik Kuçuradi devletin yönetiminde bulunanlarýn devletin temel 
sorunlarla iliþkilendirerek tartýþmaya açtýlar. varlýk nedenini yerine getirmedikleri zaman sosyal adaletsizliði or-

Sempozyumun ilk oturumunda Ýoanna Kuçuradi, Sinan Öz- taya çýkaran iki ana nedenle karþýlaþýldýðýný açýkladý: “Ýlki, kiþilere 
bek ve Doðan Göçmen 'adalet' kavramýnýn 'adaletsizlik'le iliþkisi tanýnan sosyal ve ekonomik haklarýn sýnýrlarý çizilirken, yani ilgili 
üzerinde durdular. Kuçuradi, Platon'un Devlet yapýtýndan Pole- yasalar çýkarýlýrken bu haklarýn dolaylý korunan temel kiþi hakla-
markhos'un 'adalet' tanýmýný aktararak sözlerine baþladý: “'Adalet rýyla ilgisinin hesaba katýlmamasý ve bu sýnýrlarýn çizilmesinde baþ-
her birine borçlu olunaný vermektir.'  Bu borç kavramýnda borcun ka etkenlerin –baþta bilgisizlik ve çýkar– belirleyici kabul edilmesi 
geri verilmesi konusunda bir gereklilik vardýr.” Kuçuradi sosyal ya da sosyal ve ekonomik iliþkilerin kurulmasýný ve yürütülmesini 
adaletsizlik durumunun nedenlerini ortaya koyarak, sosyal adalet belirleyen yasalarýn –vergi yasasý, medeni kanun yasalarý, vb.– te-
ilkesini açýklamaya çalýþtý: “Soruna insan haklarý açýsýndan bakýl- mel haklarla ilgisi kurulmadan ve tanýnan olanaklarýn temel haklar 
dýðýnda, gelir daðýlýmý eþitsizliðinin ötesinde daha geniþ boyutlu bakýmýndan doðuracaðý sonuçlar düþünülmeksizin çýkarýlmasýdýr. 
bir olgu olan sosyal adaletsizlik, dolaylý korunan bütün temel hak- Bu durum çok defa bu haklara zarar veren bazý yasalarý kaldýr-
larla ilgili bir sorundur.” Kuçuradi'nin insan haklarýna iliþkin ola- mama, içinde bulunulan koþullarda bu haklarýn kullanýlmasýný en-
rak önerdiði yeni sýnýflamaya göre temel haklar olan kiþi haklarý ve gelleyen bazý “haklarý” ya da “olanaklarý” tanýyan yasalar çýkar-
antropolojik bilgi temelinde saptanmasý ve geliþtirilmesi gereken mama ve bu haklarý dolaylý koruyacak yasalarý ise çýkarmama þek-
insan haklarý, sosyal ve ekonomik haklardan titizlikle ayýrt edilme- linde gerçekleþir.” Ýkinci neden ise o ülkedeki siyasal yönetimlerin 
lidirler: “Ýnsan haklarý bütün insanlarýn eþit olduðu ve her kiþinin sýkýntýlarý, eksikleri, yani “yoklarý” yurttaþlar arasýnda eþitçe pay-
sadece insan olmasýyla sahip olduðu haklardýr. Ýnsan haklarý kiþi laþtýrmamalarýdýr.” Kuçuradi ortaya koyduðu sýnýflamanýn günü-
haklarýnýn bir kýsmýný oluþturur. Temel kiþi haklarýnýn bir bölümü müz dünyasýnýn kiþileri ve siyasal yönetimleri tarafýndan dikkate 
kiþinin insanýn yapýsal olanaklarýnýn doðrudan doðruya korunma- alýnmasý çaðrýsýnda bulundu: “Çaðca ulaþtýðýmýz deðer bilgisiyle 
sýný isteyen taleplerdir. Kiþi, insanýn bu olanaklarýný gerçekleþtirir bakýldýðýnda insan haklarýnýn bilincinde olan her insana baþkal-
ve geliþtirirken onlara hiç kimsenin dokunmamasýný talep eder. dýrtan, “olmaz böyle þey” dedirten adaletsizlik durumu yaygýndýr. 
Bunlar kiþi güvenliði ile ilgili þeylerdir. Örneðin iþkence yasaðý Bütün insanlarýn eþitçe sahip olduðu ve gerçekleþtirilmemesi on-
böyle bir haktýr. Diðer bölümü ise kiþilerin insanýn yapýsal olanak- larý dolaylý olarak çiðnemek anlamýna gelen bu temel haklarý, ülke-
larýný gerçekleþtirip geliþtirebilmesinin genel önkoþullarýyla ilgili den ülkeye, her birinin koþullarýna göre, farklý boyutlarda tanýna-
taleplerdir. Örneðin beslenme, saðlýk, eðitim, çalýþma hakký, vb. bilecek haklar olan ve çizilen sýnýrlardan oluþan sosyal ve ekono-
Bunlar her kiþinin sýrf  insan olmakla sahip olduðu ve ancak dolaylý mik haklarla karýþtýrmak, bu haklarýn korunmasýna iliþkin önemli 
olarak –devlet tarafýndan yasalarla tanýnan sosyal ve ekonomik sorunlar yaratmakta ve yönetimlere bile bile ya da bilmeden bol 
haklarla, kurum ve kuruluþlarla– korunabilen haklardýr. Sosyal bol kaçamak yapmak için açýk kapýlar býrakmaktadýr.”
ekonomik haklar kiþi haklarýdýr, ancak temel kiþi haklarý deðildir. Sosyal adaletsizlikten yola çýkan Kuçuradi sosyal adaleti þöyle 
Eðer sýnýrlarý uygun çizilirse, onlar aracýlýðýyla temel haklar koru- tanýmladý: “Ýnsanýn yapýsal olanaklarýnýn kiþilerce gerçekleþtirile-
nur. Sosyal ekonomik haklar kiþinin bu sýnýrlar içinde istediði gibi bilmesinin ve geniþletilebilmesinin genel önkoþullarý olan ve an-
hareket etmesi, ancak bu sýnýrlarýn dýþýna çýkmamasý talebinde cak dolaylý korunan temel kiþi haklarýnýn devlet tarafýndan, siyasal 
bulunurlar.” Kuçuradi'ye göre bir ülkede tanýnan bu tür haklarýn yönetimlerin yapýp ettikleriyle bütün yurttaþlar için asgari dere-
sýnýrlarýnýn nasýl çizildiðine, yani temel haklarla ve insan haklarýyla cede de olsa sürekli saðlanmasý talebidir. Sosyal adaletin ilk ve en 
baðlantýlarýnýn ne derece kurularak çizildiðine bakmak gerekir, önemli sonucu, sosyal adaletsizliðin ulusal düzeyde çok kýsa bir za-
çünkü sosyal adaletsizliðin ortaya çýktýðý yer burasýdýr: “Koþullarý manda, yani yoksul ülkelerin zenginleþmesi beklenmeksizin orta-
biliyorsanýz ve insan haklarý bilginiz de var ise bir yasa oluþtu- dan kaldýrýlabileceðidir. Bunun açýkça gerçekleþtirilebilmesi mev-
rurken, bu yasanýn yurttaþlarýn temel haklarý bakýmýndan yarata- cut hak sýnýflamalarýndan farklý bir sýnýflamayý gerektirir, baþka bir 
caðý sonuçlarý önceden görebilmeniz ve hesaba katabilmeniz deyiþle, sosyal ve ekonomik haklarýn insan haklarýndan, baþka bir 
mümkündür.” deyiþle bütün insanlarýn eþit olduðu haklardan ayýrt edilmesiyle 

Kuçuradi ulusal düzeyde sosyal adaletsizlik sorununa insan olur. Bunun yapýlabilmesi de insan haklarý kavramýnýn insanýn ya-
haklarýyla ilgili olarak kiþinin ya da devletin merkeze alýnarak iki pýsýnýn bilgisine dayanarak açýklýða kavuþturulmasýna ve bu antro-
açýdan bakýlabileceðini öne sürdü: “Kiþi merkeze alýnarak polojik bilgiye dayanarak temellendirilmesine baðlýdýr.” Böylece 
bakýldýðýnda, etik sorun olarak görülmesi gereken sosyal adalet- Kuçuradi antropolojik bilginin insan haklarýný belirlemede ölçüt 

“Adalet” hakkýnda 

felsefeciler  neler düþünüyorlar?

Metin Bal
*
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olarak alýnmasý gerektiðini önerdi: “Özellikle Ýkinci Dünya Sa- Doðan Göçmen, resmi olarak tanýmlanmýþ 'adalet' kavramýný 
vaþý'ndan sonra baþta Birleþmiþ Milletler olmak üzere uluslararasý eleþtirdi. Göçmen, yirminci yüzyýlýn 'adalet' hakkýnda düþünen en 
kuruluþlarýn insan haklarýyla ilgili talepleri ve saptamalarý antropo- büyük filozoflarýndan biri olan Hans Kelsen'in “Platoncu Adalet” 
lojik bilgiye deðil de bir tepkiye dayanýrlar. Diðer taraftan batý kül- (1933) makalesini ve Adalet Nedir? (1953) kitabýný gündeme geti-
türünün dýþýndakiler insan haklarýna kültürel yaklaþýmý getirmek rerek, sözlerine Hegel'den bir alýntýyla baþladý: “Günlük bakýþ açý-
istiyorlar. Bu kültürel yaklaþým son yirmi yýlda insan haklarýna iliþ- sýndan felsefe kafasýnýn üstünde yürüyor görünür” ya da “günlük 
kin uluslararasý düzeyde tartýþmalarýn belirgin konularýndan birini anlayýþ aðaçlar yýðýný karþýsýnda ormaný göremez.” Bu bakýmdan, 
oluþturuyor. Bu yaklaþým insan haklarýna iliþkin bir pürüzü yanlýþ günlük anlayýþ da felsefi açýdan kafasý üstünde yürüyor denebilir. 
yoldan gidermeye çalýþýyor. Gerek batý gerekse diðer kültürün Bundan hareketle Göçmen, felsefeciler arasýnda da yaygýn olan 
insanlarýnda gördüðümüz tutumlarýn temelinde, bir bütün olarak günlük anlayýþa dayalý adalet düþüncesini tersine çevirmek gerek-
bu tür taleplerin neyin talepleri olduðunun açýkça ortaya konul- tiðini belirtti.
muþ olmadýðýný ve onlarýn dile getirdikleri taleplerin þartlý, koþullu Göçmen, adalet kavramýnýn ne olduðunu anlatabilmek için 
buyruklar olduklarýný görüyoruz, oysa insan haklarý koþullu buy- onu insan iliþkileri içinde ele almak gerektiðini belirtip felsefenin 
ruklar deðildir; “eðer þunu istiyorsan böyle yap” þeklinde olamaz- paradokslarýndan birini formüle ederek konuþmasýný sürdürdü: 
lar.” Kuçuradi insan haklarýnýn korunmasýnýn öðrenilmesi gerek- “Adaletçi deðil kurtuluþçu, özgürlükçü bir düþünür olan Marx'ýn 
tiðini çünkü insan haklarýnýn muamele görme ilkeleri olduklarý ka- Kapital'in üçüncü cildindeki bir belirlemesine göre 'doðal adalet 
dar muamele etme ilkeleri de olduklarýný ve bunun bilincinde yoktur.' Marx'a göre, ayný yapýtýn birinci cildinde belirttiði gibi, 
olunmaksýzýn kiþi ya da grup çýkarlarýnýn ön plana çýkarak 'hak' ve 'doðanýn deðeri yoktur'. Bu düþünceye dayanarak 'insanýn da de-
'çýkar'ýn birbirine karýþacaðýný vurgulayarak sözlerini tamamladý. ðeri yoktur' denilebilir. Bu þu demektir: doða ve insan deðer ka-

Sinan Özbek 'adalet' kavramýnýn kendi içinde oluþtuðu za- tegorisiyle ölçülemez”. O halde, “dünyada bugün ne oluyorsa, bü-
mansal koþullardan yalýtýlarak ele alýnamayacaðý düþüncesine da- tün iliþkiler adildir.” Çünkü Göçmen'e göre adalet, güçler kavga-
yanarak 'adalet' kavramýnýn, eþitsizliðin ilk olarak çok net görül- sýnýn durumunun belirlenmesinden baþka bir þey deðildir. Güçler 
düðü –Marx'ýn köleci toplum açýklamasýnýn yöneldiði ve Fouca- dengesi deðiþince buna göre adil olanýn da sýnýrlarý yeniden be-
ult'nun 'pastoral iktidar' adýný verdiði– toplumsal düzendeki du- lirlenir. Buna karþýn insanýn yaþam konusunda direnmesini felsefi 
rumunu çözümleyerek konuþmasýna baþlayarak, çaðdaþ kapitalist anlamda þaþýrtýcý bulan Ernst Bloch'un sözünü hatýrlatan Göç-
dünyada 'adalet'i düþünürken göz önünde tutulmasý gereken ko- men, 'adalet' kavramýný 'yaþam' sorusuyla iliþkilendirdi: “hiç kim-
nulara iþaret etti. Özbek, Kuçuradi'nin baþlangýç sözleriyle karþý- seye yaþamak istiyor musun diye sorulmuyor ama yaþamaya baþla-
tlýk içinde olan bir 'adalet' tanýmý yaptý: “Thrasymakhos þöyle di- yan herkes de yaþamak istiyor.” O halde, Göçmen'e göre adalet 
yor: 'Doðruluk, güçlünün iþine gelendir.'  Platon'da insan yöneti- sorusunu, nasýl yaþýyoruz? ve nasýl yaþamamýz gerekir? sorusuna 
mi bir bilimdir ve bilimlerin en zorudur. Bu bilim yöneticinin, yö- dönüþtürmemiz gerekir.
netim erkini, iþleyiþini konu alýr. Ancak Platon son derece idealist Göçmen, Herakleitos'un “adaletsizlik olmasaydý (insanlar) 
bir düzlemde kalýr. Hakikat zeminini kaybeden bu düþünce sorun adaletin adýný bilmeyeceklerdi.” sözünü temel alacak olursak, ada-
çözmekte yararsýz kalarak iþlevsel deðer taþýmaz.” lete dair sözlü tarihin çok eski olduðunun söylenebileceðini belirt-

'Adalet'in bu durumu hakkýnda klasik bir anlatý olan Tevrat'taki ti. Fakat adaleti felsefi bir sorun olarak ele alan Göçmen, adalete 
“Davut'un Günahý”  bölümüne gönderme yapan Özbek, “ya ada- dair yazýlý tarihin üç bin yýla yakýn bir geçmiþinin olduðuna iþaret 
letsizlik aslýnda adaleti koruyacaðýný düþündüðümüz eller tarafýn- etti. Göçmen'e göre adalet sorununu felsefi açýdan ele almak de-
dan gerçekleþtiriliyorsa, ne yapacaðýz?” sorusunu sordu ve Tevrat- mek, en baþta teolojik adalet anlayýþlarýný bunun dýþýnda tutmak 
'ýn sýnýrlarý içinde bu sorunun cevapsýz kaldýðýný öne sürdü: “Bu- demektir. “Felsefi açýdan teolojik adalet anlayýþý eleþtirilebilir. Fa-
radaki sorun yalnýzca tespit edilmiþtir, aslýnda adaleti temsil etmesi kat bu anlayýþ felsefenin konusu dýþýndadýr. Bunu ilk söyleyen-
gereken yer adaletsizdir. Bu duruma alternatif  bir cevap arayan lerden biri, felsefe ile teolojiyi uzlaþtýrmaya çalýþan Thomas Aqu-
John Locke adil ve dürüst yargýçlar tarafýndan adaletsizliðin aþýla- inas'týr. Aquinas, adalet kavramýný tanrý kavramýyla iliþkilendirme-
caðýný önerir. Ancak onlarýn adaletinin garantisinin ne olacaðý hak- ye çalýþýrken, bununla felsefenin sýnýrýný aþmýþ olduðunu da açýkça 
kýnda Locke'un bir cevabý yoktur. Locke adaletin garantörlüðünü ifade etmiþtir. O halde Rönesans geleneðine baðlý kalarak,  insan-
son noktada Tanrýya havale etmekle Tevrat'taki noktaya geri döner. lar arasýndaki iliþkilere tanrý üzerinden bakmak yerine, yani kafa-
Adaletsizliðe yol açabilecek iktidar gücünün güçler ayrýlýðý pren- mýzý göðe kaldýrýp birbirimizle konuþmak yerine, birbirimize doð-
sibiyle çeþitli ellerde paylaþtýrýlmasý adaletsizliði tam olarak önle- rudan çýplak gözle bakmak gerekiyor.” Adaletle ilgili diðer bir 
mez. Güçlerin her biri bir diðerine adaletsizlik yapabilir.” Özbek anlayýþ, Göçmen'e göre, adaleti ahlak felsefesiyle iliþkilendiren 
çaðdaþ demokratik devlet yapýlanmasýnýn demokrasi hakkýnda Platoncu anlayýþtýr: “Platon'un 'adil olan iyidir' düþüncesi bir al-
üretilen düþünceleri göz ardý ettiðini savundu: “Locke'un 'seçil- datmacadýr. Gerçekte adaletin ahlakla ilgisi yoktur. Adalet iyi ve 
miþlerin geri çaðrýlma hakký' (right to recall) kavramý, iktidar baskýsýnýn kötü kavramlarýyla deðerlendirilemez.” 
denetimi ve ortadan kalkmasý için iyi niyetli bir yaklaþýmdýr. Geri Göçmen, resmi devlet yasasýna dayalý adalet ile ahlak yasasýna dayalý 
çaðrýlma hakký burjuva liberal devlet yapýlanmasý açýsýndan tama- adaleti felsefe tarihinde ilk ayýran filozof  olarak Hegel'i gösterdi: 
men unutulmuþ bir haktýr. Locke'un geri çaðrýlma hakkýna ve Ro- “Hegel'e göre adalet benim, baþkalarýnýn haklarýný tanýmamdýr. 
usseau'nun 'halkýn kurultay halinde toplanmasý' önerisine çaðdaþ Bunu devlet dayattýðý için deðil, doðru bulduðum için yaparým ve 
demokratik devlet yapýsý içinde yer verilmemiþtir.” Özbek'e göre bunu gönüllü bir þekilde kabul ettiðim için, bu ayný zamanda bir 
adalet hakkýnda Tevrat'ýn görüþünü aþan ilk adým Paris Komünü erdemdir. Hegel'in bu ayrýmýnýn kaynaðý Kant'ta bulunan formel 
(1871) deneyimidir: “Paris Komünü, Locke'un her önerisinin kar- yasalar –devlet yasalarý– ve ahlak yasasý ayrýmýdýr. Devletin yasa-
þýlýk bulduðu bir deneyimdir. Silahlý güçlerin daðýtýldýðý, yargýçlarýn larý, ikna olun olmayýn, doðruluðunu kabul edin ya da etmeyin, güç 
bile seçimle iþ baþýna geldiði, ücretli çalýþmanýn kaldýrýldýðý, kilise- ve zora dayanýr. Ahlak yasalarý ise bireyin kendi vicdaný ile he-
nin ekonomik yapýlardan ayýklandýðý ve sadece baðýþlarla yaþayan saplaþarak inandýðý þeylerdir. Bir tarafta resmi bir adalet anlayýþý 
bir dini yapýya izin verildiði, asker ve devlet bürokrasisinin ol- var, diðer tarafta ise ahlaksal çerçevede tanýmlanan, herkesin her-
madýðý bir yapý hayata geçirildi. Toplumsal adalet kavramý, felsefi kesi kardeþ olarak gördüðü bir adalet anlayýþý var. Ýþte bu ayrýmý 
bakýmdan bu haliyle 'devlet'e son veren Paris Komünü deneyimi Hegel'e borçluyuz.”
deðerlendirilerek düþünülmelidir.” Resmi adalet kavramýný sorgulayarak konuþmasýný sürdüren 
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Göçmen, halk ozaný Ruhi Su'nun sorduðu soruyu gündeme getir- lar arasý iliþkide kavganýn amacý adaleti yeniden kurmak deðil, ba-
di: “Ekmeðin beyazýna kir nerde bulaþtý?” 'Adalet' kavramýnýn rýþý gerçekleþtirmek olmalýdýr. Kelsen bu anlamda,  faþist bir siya-
insanlar arasýndaki mücadele içinde þekillendiðini açýkça göster- set felsefecisi olan Carl Schmitt'ten ayrýlýr. Kelsen'e göre tarihte 
mek için Göçmen, Kelsen'in “mutlak adalet kavramý bir yanýlsa- sürekli bir kavga vardýr, ancak kavganýn amacý adalet, baþka bir 
madýr” sözüne gönderme yaptý: “Kelsen'e göre adalet kavramý çý- deyiþle seninki ile benimki arasýndaki ayrýmý (özel mülkiyeti) yeni-
karlar, çýkar çatýþmalarý ve bunlarýn çözülmesi için þiddet de dâhil den kurmak olmamalýdýr. Kavganýn amacý barýþa ulaþmayý amaç-
olmak üzere, sýnýrsýz sayýda araçlar kullanýlarak þekillendirilir. Çö- lamalýdýr. Carl Schmitt açýsýndan ise sürekli dost düþman ayrýmý 
züm, bu çatýþma sonucunda ortaya çýkan güçler dengesine ve tek- vardýr. Oysa Kelsen'e göre, barýþ durumunda dayanýþma ilkesi ge-
rar bu güçler dengesinin sarsýlmasýyla ortaya çýkan sözleþmeye gö- çerlidir. Dayanýþma kavramýnýn olduðu yerde ise herkes birbirini 
re gerçekleþir. Örneðin, Tekel iþçileri seslerini çýkardýklarý anda kardeþ olarak görecektir ve adalete gerek kalmayacaktýr. Çýkar ça-
resmi adalet anlayýþý sarsýldý. Öyleyse resmi adalet kavramý alanýn- týþmalarýnýn olduðu, dolayýsýyla barýþýn olmadýðý bir toplumda ise 
da 'adalet' kavramý insanlar arasýnda barýþçýl bir þekilde gerçek- güç ve sömürü geçerli olacaðý için böyle bir toplumda ne ahlaktan 
leþmiyor.” Adalet hakkýndaki bu düþünce Ýlkçað Yunan düþünür- ne de estetikten söz etmek mümkündür.”
lerinden Sofistlere aittir ve Platon'un Devlet kitabýnda Thrasy- Ýkinci oturumda Nejla Kurul, Hasan Ünder ve Zübeyde Kýlýç 
makhos tarafýndan savunulur: “Adalet güçlünün isteðidir”. Göç- adaletin eðitimde ne durumda olduðunu düþündüler. Nejla Kurul, 
men'e göre aslýnda Platon da, örtülü bir þekilde, adalete dair dü- eðitim alanýnda iktisadi kaynak tahsisi süreçleri konusunu ele aldý: 
þüncesinden dolayý saldýrdýðý Thrasymakhos'un bu düþüncesini “'Adalet' tek baþýna soyut bir idedir. Bu nedenle 'adalet' konusunu, 
benimser. Platon bu düþüncesini, adaleti tanýmladýðý Devlet'in adaletsizliklerin yoðun yaþandýðý toplumsal sistemimizde 'adalet-
V'inci Kitabýnda toplumun alt kesimlerini betimlerken köleleri sizlik' kavramýndan hareketle ele almak daha açýklayýcý olacaktýr.” 
göz ardý ederek gizler. Göçmen: “Platon'u Platon'a karþý okuyarak Kurul, Türkiye eðitim sisteminde benimsenen kaynak tahsisi yö-
Platon'dan adalet hakkýnda öðrenilecek þeyler vardýr. Ýlkin, adalet netimini Amerika'ya yerleþen ilk Avrupalýlarýn oradaki topraklarý 
kurumu iþbirliði ilkesine deðil, iþbölümü ilkesine dayalý toplum- paylaþma tarzýna benzeterek eðitim sisteminde fýrsat eþitliði yanýl-
larda oluþmaktadýr. Ýkinci olarak, adalet etkinlik alanýný sýnýrlamak samasýnýn ürettiði eþitsizliklere deðindi. Kapitalizmin kâr hýrsýyla 
isteyen bir kurumdur. Bu nedenle adalet, negatif  özgürlük düþün- toplumun geniþ kesimlerinin ihtiyaçlarýnýn nasýl çatýþtýðýný sayýsal 
cesine tekabül der. Kýsacasý, adalet özgürlükçü bir kurum deðil- verilerle ortaya koyarak sözlerine baþladý: “2,6 milyar insan 2 ABD 
dir.” Bunu açýklamak için Göçmen, David Hume'a deðindi: “Mo- dolarý altýnda gelirle yaþamýný sürdürmek zorunda, öte yandan 
dern çaðda Hume kadar adalet üstüne düþünmüþ baþka bir filozof  dünyanýn en zengin 200 kiþisinin serveti bu 2, 6 milyar insanýn-
yoktur. Hume'a göre adalet, 'benimki ile seninki arasýndaki ayrým- kinin toplamýndan daha fazladýr. BM'ye göre dünyada herkesin 
dýr.' Yani adalet, özel mülkiyeti eleþtiren deðil gerekçelendiren bir yeterli bir þekilde saðlýk, eðitim, gýda vb. hak ve hürriyetlerden ya-
kurumdur. Bu bakýmdan özel mülkiyete dayalý olan bütün top- ralanabilmesi için sadece 40 milyar dolarlýk bir ek kaynaða ihtiyaç 
lumlarda güçler dengesine göre kurulmuþ olan hukuk ve siyaset var. Bu rakam 2008 krizinin sonrasýnda toplam servetleri 4,4 tril-
sistemi de dâhil ne varsa adildir. Böylece adaleti savunmak özel yon dolardan 2,4 trilyon dolara düþen dünyanýn en zengin 50 kiþi-
mülkiyeti de savunmak anlamýna geliyor. Özel mülkiyet kuru- sinin servetleri tutarýnýn sadece 60'da birine karþýlýk geliyor. ABD 
munun özgürleþtirici bir kurum olmadýðý artýk herkes tarafýndan sadece 2008 yýlýnda 711 milyar dolarlýk askeri harcama yapmýþ. 
bilinmektedir.” Göçmen, Hume'un dikkatle okunmasý gerektiðini Görüldüðü gibi temel sorun, adaletin her alanýnda karþýlaþacaðý-
önerdi: “Hume mantýkçý pozitivistler tarafýndan muhafazakâr bir mýz 'kaynaklarýn paylaþýlmasý'dýr. Topraklarýn nasýl daðýtýlacaðý so-
düþünüre dönüþtürülmüþtür. Kuþkusuz, Hume'un þüpheciliði runu bir adalet sorunu olarak ele alýnmýþtýr. Aslýnda bu örnek 
eleþtirilebilir. Fakat tarihsel olarak Hume, muhafazakâr bir düþü- Marx'ýn ifade ettiði 'makineleþme öncesi çað'dýr. Topraðýn bir de-
nür deðildir. Hume, tüm yapýtlarýndaki felsefi çabasýnýn insanlýðýn ðer olarak tanýndýðý döneme karþýlýk gelir. En verimli topraklara 
reformasyonu olduðunu açýklamýþtýr, baþka bir deyiþle insanlýðýn kadar ilerleyenler en güçlülerdir.”
yaþam koþullarýnýn iyileþtirilmesini amaçlamaktadýr. Hume, adale- Baþka tür bir kaynak tahsisi mümkün olabilir miydi? sorusunu 
te hangi koþullarda gerek duyulmayacaðýný söyleyerek, 'adalet' Kurul þöyle yanýtladý: “Her zaman mülkiyet kavramýyla hareket 
kavramýnýn bütünüyle insanlar arasýndaki iliþkilerin düzenleme- edildiði için baþka tür kaynak tahsisi mümkün deðilmiþ gibi görü-
siyle ilgili bir fikir olduðunu ortaya koymuþtur.” Göçmen, Hu- lür. Oysa mülkiyet kavramýný tartýþmaya açmaksýzýn, John 
me'un öne sürdüðü bu koþullarý ortaya koyarak adalet tartýþma- Rawls'ýn önerdiði gibi þu sorulabilir: Neden insanlarýn dayanýþma 
sýnda asýl sorunun 'paylaþým' sorunu olduðunu tartýþan Karl içinde, biz bilinci oluþturacak þekilde bir kaynak tahsisine gidil-
Marx'a giden yolu gösterdi: “1-) mutlak kýtlýðýn olduðu dönem, miyor? Kaynak tahsisi planlanýrken deðiþim deðeri için kent ya-
herkesin her þeye muhtaç kaldýðý ancak gereksinimlerin karþýlana- ratma fikri deðil kullaným deðeri için kent yaratma fikri benimsen-
madýðý dönemdir. Bu dönemde kimse yasa tanýmaz. 2-) zenginlik, melidir.” 'Adalet' kavramý bakýmýndan daha ileri bir düþünceye 
bolluk halinde adalete gerek duyulmaz. Çünkü Hume'a göre sahip olan Marx'ýn anlaþýlabilmesi için Rawls'ýn sosyal adalet ku-
toplum bolluk içinde yaþýyor olsaydý erdemler katalogunda ada- ramýnýn bir hareket noktasý olarak kabul edilebileceðini öneren 
letin yeri olmazdý. Herkes herkesi kendisinin diðer beni olarak görür- Kurul sözlerini þöyle sürdürdü: “Rawls özel mülkiyetin herkese 
dü, herkes bir diðerinin yardýmýna koþar, dayanýþma içinde olurdu. daðýtýlmasýný düþünürken, Marx özel mülkiyetin kaldýrýlmasý ge-
Hume'dan Marx'a doðru baktýðýmýzda adaletin sadece bollukla rektiðini düþünür. Eðitim alanýnda ise 'yerlerin tahsisi' 'imkanlarýn 
saðlanmadýðýný görüyoruz. Zenginliði 'paylaþým', daðýtým ile bera- kýsýtlýlýðý' prensibi üzerinden düzenlenir. Deðiþim deðeri yüklene-
ber düþünmek gerekmektedir. Yani bolluk tek baþýna bir çözüm rek eðitimin sürdürüldüðü mekanizmada sonuçta verilecek mes-
oluþturmaz. Peki, bu bölüþtürmeyi neye göre yapacaðýz? Locke'un leki diploma iþaret edilerek eðitim karþýlýðýnda para talep edilir. Bir 
dediði gibi senin-benim ilkesine göre mi, yoksa gereksinim ilke- baþka model yetenekleri ölçüt alan eðitim mekanizmasýdýr. Bu eði-
sine göre mi yapacaðýz? Marx'ýn bu soruya yanýtý, bölüþümün ge- tim modelinde doðal yetenek ve merkezi sýnava dayalý olarak yer-
reksinim ilkesine göre yapýlmasýdýr ve kanýmca toplumsal yaþamýn lerin tahsisi saðlanýr. Bu da Amerika'ya ilk yerleþen Avrupalýlarýn 
doðasýna en uygun ilke de budur.” yaptýðý toprak tahsisi düzenlemesi gibidir. Meþru olarak belirlenen 

Göçmen, 'adalet' hakkýndaki sözlerini, sürekli savaþ anlamýna baþlangýç çizgisinin önünde her türlü nitelikte arazi bulunurken 
gelen adalet anlayýþý yerine barýþ ve dayanýþmayý öneren Hans Kel- çizginin arkasýnda her bir adayýn rekabet gücü farklýdýr. Bu farklý 
sen'in düþüncelerine deðinerek sonlandýrdý: “Kelsen'e göre insan- özelliklere sahip kiþilerin rekabet gücündeki eþitsizlik, temelinde 
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'kýtlýk' fikrinin yattýðý eðitimde yerlerin tahsisi planlamasý tarafýn- larca çocuðun ve gencin anadilinin yasak olduðunu görmezden 
dan meþru görülür. Oysa þartlar bakýmýndan eþitsiz kimseleri ayný geliyor. Eðitimde hâlâ din ve vicdan özgürlüðü yoktur. Tek din ve 
sýnavla ölçmek eðitimdeki adaletsizliðin önemli bir nedenidir.” tek mezhep üzerinden müfredat düzenlenmektedir. En son olarak 
Kurul'a göre eðitimdeki adaletsizliði sonlandýracak bir düþünce Samsun 1'inci Ýdare Mahkemesi 'uygulanan dersler Avrupa Ýnsan 
“'kýtlýk durumu'nu ortadan kaldýrarak bolluk içinde insanlarýn bir- Haklarý Sözleþmesi'nde yer alan Din ve Vicdan Özgürlüðü mad-
birleriyle rekabet etmeden, yarýþmadan eðitim olanaklarýna sahip desine aykýrýdýr, bu anlamda zorunlu tutulamazlar' kararýný ver-
olmasýný,  kendilerini geliþtirecek deneyim ve uygulama alanlarýna mesine raðmen, bu karar uygulamada hiçbir zaman olumlu karþý-
sahip olmasýný saðlamalýdýr. Bu sadece eðitim sorununun çözü- lanmadý. Müfredat bu kararlara göre düzenlenmiyor.”
münde deðil, daha bütüncül bir toplumsal projenin parçasý olarak Kýlýç eðitimdeki sorunlarý eðitim emekçileri açýsýndan da orta-
uygulanabilecek bir modeldir.” ya koydu: “Ayný iþi yapan üyeler arasýnda gelir farký söz konusudur. 

Eðitimde fýrsat eþitliði konusunu Hasan Ünder tartýþmaya açtý: Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn 2009 Ýç Denetim Faaliyet Raporu'nda 
“Türkiye'deki eðitim sisteminde yarýþ kabul edilebilir olsa bile açýkça görüldüðü gibi atamalarla ilgili olarak, özellikle de yönetici 
'þans eþitliði' yoktur. Ancak yarýþma koþullarýnýn adil olduðu yerde atamalarýnda kayýrma ve kadrolaþmalar söz konusudur. Sözde 
eþitsizlik adil olabilir ve böylece baþarý ve baþarýsýzlýktan kiþinin performans-kalitesi kavramý altýnda çalýþma arkadaþýný ezerek 
kendisi sorumlu tutulabilir. Kiþi, kendisini içinde bulduðu koþul- ilerleme teþvik edilmektedir. OECD raporlarý Türkiye'de öðret-
lardan sorumlu tutulamaz. Baþlangýç dezavantajlarý eðitimdeki menlerin 180 saat daha fazla çalýþýp, %  40-45 oranýnda daha fazla 
adaletsizliðin kaynaðýdýr. Sosyolog Mustafa Þen'in beþ tür Lisenin öðrenci sorumluluðu alýyorlar ancak aldýklarý maaþ bununla oran-
öðrencileri üzerinde yaptýðý araþtýrmaya göre kýrsal kesimde ve týlý olmayarak, eðitim emekçileri açlýk ve yoksulluk sýnýrý ile mü-
kentte doðmak baþarý deðiþikliðine yol açýyor. Ýmam hatip ve mes- cadele ediyorlar. Tüm bu sorunlara hizmetlilerin ve memurlarýn 
lek liselerinde kýrsal kesimden gelen öðrencilerin sayýsý daha fazla. da açlýk sýnýrýndaki ücretleri ve vahim çalýþma koþullarý eklen-
Anadolu ve özel liselerde öðrencilerin üçte ikisi kentlerde doð- diðinde eðitim sistemi korkunç çözümsüzlüklerle dolu bir alan 
muþ. Meslek liselerine en yoksul öðrenciler, özel liselere ise en olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Öðretmen açýðý olmasýna raðmen, 
zenginler gidiyor. Ýmam Hatip Lisesi öðrencilerin çoðunluðunun baþka bir eleme sýnavý olan KPSS ile eðitim hayatýnda eþitsizlik da-
annesi çalýþmýyor. Özel liselerde annenin çalýþma oraný yüksek.  ha da güçlendiriliyor. Anayasa'nýn 90'ýncý maddesinde çok açýk þe-
Ebeveynlerin eðitim durumu açýsýndan, Ýmam Hatip Lisesi öðren- kilde ifade edilmesine raðmen hâlâ eðitim emekçileri toplu iþ 
cilerinin ebeveynleri en alt sýrada yer alýrken, ardýndan meslek lise- sözleþmesi imzalayamýyor. Hükümet masaya oturmayarak bu 
si, düz lise ve Anadolu Lisesi olarak ebeveynlerin eðitim durumu hakkýn önünde engel oluþturuyor. Hükümet bu sorunlarý çözmek 
giderek artmaktadýr. Sadece öðrencinin koþullarý deðil ayný za- yerine, en son olarak, memurlarýn sözleþme hakký sürecini Uzlaþ-
manda eðitimcilerin öðrencilerin koþullarý hakkýndaki deðer yar- týrma Kurulu'na devrederek, eðitimdeki bu eþitsizlik durumunu 
gýsý da onlarýn verdikleri eðitim kalitesini düþürüyor. Çünkü eði- daha da artýrýyor.”
timciler bu koþullar altýnda eþitsiz koþullara sahip öðrencilerden Üçüncü oturumda, adaletin yasa ve iktidar ile iliþkisini Aykut 
baþarý beklentisi içinde olmuyorlar. Refah seviyesi ve sosyo-eko- Çelebi, Ýbrahim Uður Esgün, Gülriz Uygur ve Yasemin Özdek 
nomik þartlarý yüksek ailelerin çocuklarý hakkýnda eðitimcilerin tartýþtýlar. Aykut Çelebi 'geniþ mekân'  kavramý çerçevesinde siya-
baþarý beklentisi oraný yükseliyor. Türkiye eðitim sisteminde, bu seti devlet ve ulus devlet üzerinden düþündü: “Geniþ mekân kav-
þekilde beklentilerin baþarýyý etkilemesi durumu, baþka bir deyiþle ramý Alman tarihine özgü askeri terminolojiye aittir. Geniþ mekân 
kendi kendini gerçekleþtiren kehanet söz konusudur.” ekonomi, uluslararasý hukuk ve ayrýca yaþama mekânýyla ilgili bir 

Eðitim-Sen Genel Baþkaný Zübeyde Kýlýç eðitimdeki adalet- kavramdýr. Bu kavram 1929 krizi sonrasý krize direnme biçimi 
sizliði daha bütüncül bir perspektiften görmeye çalýþtý: “Bu top- olarak, orta ve büyük Avrupa ülkelerinin eþit þekilde rekabet etme-
lum hâlâ bir darbe Anayasasý ile idare ediliyor. Bozuk düzenin sað- sini amaçlýyordu. 1930'lar sonrasý bu proje karþýlýklý yardýmlaþma-
lam çarký olmaz. Eðitim sistemi, bütün bileþenleriyle birlikte, çü- ya dönüþtü ve zamanla Nazilerin kredi verdiði bir yapýlanma oldu: 
rümüþ bir kumaþ gibi nereye elinizi atsanýz, tozlarýyla birlikte eli- Reich merkezi etrafýnda, karþýlýklý yardýma dayalý, çok dilli, mez-
nizde kalýyor. 'Eðitim kamusal bir haktýr' denmesine raðmen pra- hepli, halklar topluluðu barýndýran siyasi bir özne.” Çelebi, mekâný 
tikte eðitim pazarda alýnýp satýlan bir meta durumuna düþürül- dar anlamda devlete indirgemeyen, yeni bir nomosa ihtiyaç olduðu-
müþtür. Anayasa'nýn 42'inci Maddesinde 'ilköðretim devlet okulla- nu öne sürdü: “Nazi yozluðuna hapis olmamýþ, Reich gibi mer-
rýnda parasýzdýr' denir, ancak durum hiçte öyle deðildir. Eðitim- kezden yönlendirilmeyen, her türlü insani birliði yeniden düþünen 
Sen'in yaptýðý araþtýrmaya göre bir ilköðretim öðrencisinin eðitim bir yapýya ihtiyaç vardýr. Sýnýrlarýn esnetilmesine, hak ve adaletin 
masraflarý yýllýk ortalama olarak 3000 TL'dir. Devlet okullarý dip- geniþ mekânlara yayýldýðý, dil, dünya, emek, özgürlük ve eþitliði 
loma veren ve tasdik eden noterler durumuna dönüþtürüldü. Sý- yeniden düþünmeye, yeni bir kamusallýk oluþturmaya ihtiyaç var-
navlarda baþarýlý olmanýn zorunlu koþulu haline getirilen özel dýr. Bu nedenle T.C. Baþbakaný'nýn yüz bin Ermeni'yi sýnýr dýþý et-
dershaneler eðitimin birincil unsurlarýna dönüþtürüldü. Üniversi- me tehdidi Nazilerin siyasi anlayýþýyla ortak bir kökende birleþ-
te öðrencileri için eðitimde durum daha da vahimdir. Van Yüzün- mektedir.”
cü Yýl Üniversitesi Rektörlüðü daha bugünlerde þöyle bir açýklama Ýbrahim Uður Esgün, adalet kavramý bakýmýndan 82 Anaya-
yaptý: 'Öðrencinin harç ödeyememesi bir tarafa, günde bir öðünle sasý'ný deðerlendirdi: “82 Anayasasý'nýn hazýrlanma sürecinin ken-
yaþayan ve parasýzlýktan okul býrakan birçok öðrenci var.' Zengin disi olduðu gibi, içeriði de ekonomik, siyasi ve hukuki açýdan ada-
vatandaþlar çocuklarýnýn eðitimi için yoksullarýn 21 katý daha fazla letsizdir. T.C. Cumhurbaþkaný, Darbe'nin ardýndan yaptýðý açýkla-
para harcamaktadýrlar. Eðitimde 21 kat adaletsizlik vardýr. 1995- mada kendi eyleminin adaletsizlik ve þiddetine ayrýmcýlýðý da ekle-
2005 yýllarý arasýndaki 437 bin öðrenci ilkokul diplomasýný almak- diðini þöyle dile getirdi: 'Darbe sol kesime karþý yapýlmýþtýr.' Darbe 
sýzýn ekonomik zorluklar nedeniyle okulu terk etmek durumunda ve sonucundaki Anayasa ile adaletin saðlanmýþ olduðu düþüncesi 
kalmýþtýr. Engellilerin % 36,3'ü okuma yazma bilmiyorlar. Dörtte bir aldatmacadýr. 12 Eylül darbesi, ayný zamanda, iþçi sýnýfýnýn ge-
üçü saðlýklý doðup sonradan engelli olan engelli gençlerin yalnýzca nel grev hazýrlýðýnýn önünü kesmekle emeðe karþý bir adaletsizliði 
% 2,24'ü üniversiteye gidebiliyor. Anadilde eðitim sorunu baþka de ortaya koymuþtur. Bu genel grev hazýrlýðý 11 Eylül günlük 
bir büyük sorunumuzdur. Baþbakan 'Almanya'da Türk kolejleri- gazete manþetlerinde görülebilir. 82 Anayasasý'yla insan haklarý ve 
nin açýlmasý gerekir, çünkü anadil eðitim yaþamýnda çok önem- kazanýlmýþ haklar kýsýtlandý. Memurlarýn sendika hakký yasaklandý. 
lidir' demiþti. Oysa baþbakan kendi ülkesine döndüðünde milyon- Yargýya götürülemeyen kurumlar olarak Devlet Güvenlik Mahke-
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meleri kuruldu.” mayý engelliyor. Ancak bu sözleþmeler gizli olarak yapýlýyor, çünkü 
Gülriz Uygur anayasal düzende hukuk olarak sunulan norm bu þirketlere çok büyük imtiyazlar verilmektedir. Böylece çok 

ya da kuralýn hukuk kavramýna uygun olup olmadýðýný deðerlen- uluslu þirketler yasalar üstü kurumlar haline geldiler. Bunun so-
dirme yetkisinin yargýçta bulunduðunu savunan Gustav Rad- nucunda, halkýn seçilmiþ temsilcileri iþlevsiz býrakýlmaktadýr. Söz-
bruch'un hukuk formülünü tanýttý: “Gustav Radbruch'un düþün- leþme yasanýn yerine geçtiði için tahkim kurullarý kamu iradesini 
celeri iki döneme ayrýlýr: Ýlk dönemi pozitivisttir. Buna göre 'kural dýþlamaktadýr. Devlet yargý hakkýndan vazgeçerek, bu hakký özel 
kuraldýr, kanun kanundur, kanun koyucunun koyduðu kural hu- mahkemelere devretmektedir. Ergenekon süreci bunlara bir ör-
kuktur.' Radbruch'un Nazi dönemi sonrasý düþünceleri deðiþir. nektir. Yetki yargýdan alýnarak yürütmenin emrinde olan polise ak-
Hukuk belirli bir adaletsizliðe yol açýyorsa, o artýk hukuk deðildir. tarýlmaktadýr. Þiddete dayalý yeni politikalarýn söz konusu olduðu 
Hukukçu da bunun artýk hukuk olmadýðýný söyleme cesaretine sa- diktatörce bir yapý geliþmektedir.”
hip olmalýdýr.” Uygur, Radbruch'un adaletin yargýçtan beklenilip Dördüncü oturumda Mehmet Horuþ, Ayhan Sol ve Ertuðrul 
beklenilemeyeceði sorusunun üç ayrý cevabý olduðunu öne sürdü: Turan 'adalet' kavramýný 'çevre' bakýmýndan ele aldýlar. Ayhan Sol, 
1-) hayýr, bu yargýç iþi deðil kanun koyucunun iþidir, etik sorum- 'çevre için adalet' talebini ortaya koydu. Sol, adaletin ne olduðu 
luluk da kanun koyucunundur. 2-) yargýç adil olan hukuku uygu- hakkýnda Simonides'e ait sözü Sokrates'in nasýl yorumladýðýný 
lamalýdýr. Yargýç yargýlama iþinde hesap makinesi deðildir, hata aktararak sözlerine baþladý: “Ýnsanlara onlar için uygun, gerekli 
yapabilir. Yargýlamanýn etik boyutu vardýr. Ýnsan haklarýyla ilgili bir olaný vermek doðrudur, herkese hak olaný vermek adalettir.” 
sorumluluðu vardýr, bu nedenle yargýç adil olaný yapmalýdýr. Yargýç Farklý felsefi bakýþ açýlarýndan yapýlabilen insan haklarý tanýmla-
tarafsýzlýða sahiptir. Hukukla ilgili yapýlan ayrým: a-) izleyenin ba- rýnýn, 'çevre' için de düþünülebileceðini öne süren Sol, bu konuda 
kýþ açýsý, b-) katýlanýn bakýþ açýsý, kurallara uygun hareket edenle- hak ve ödevi birlikte düþünen duyarlý bir bilinç eðitimine gerek 
rin, uygulayanlarýn, yargýçlarýn, katýlanlarýndýr. Doðru karar ver- olduðunu belirtti: “Hak, ödevleri beraberinde getirir.  Hak hem 
mek yargýcýn sorumluluðudur, çünkü yargýç katýlan olarak kararý etkin hem edilgen öznelere aittir. Etkin özne, hem hak hem ödev 
doðru vermelidir. 3-) Evet, adil olaný yapmak yargýcýn iþidir. Bu ce- sahibidir. Edilgen özne ise insan dýþýndaki canlýlardýr, bu varlýklar 
vap günümüzde hukuk sisteminin geldiði noktadýr. Hukuka, de- ödev sahibi deðil yalnýzca hak sahibidirler. Hak-ödev birliði olma-
ðerlerle birlikte etik girmiþtir. Yargýç Anayasa'yý yorumlarken ada- yan canlýlarýn hak sahibi de olamayacaklarýný iddia edenler vardýr. 
lete uygun olaný bularak, doðru olaný yapmalýdýr. Bu anlamda hu- Hakkýn doðallaþtýrýldýðý anlayýþ, hakký bir bireyin korumasý ve gö-
kuk, kanun koyucunun iradesidir. Yargýç da bu iradeye uygun dav- zetmesi gereken çýkarlar olarak tanýmlar. Peki, her çýkar 'hak' do-
ranmak zorundadýr. Bu durum adaletsiz kararlara götürür. Bir ðurabilir mi? Ayrýca, her birey kendi çýkarlarýnýn farkýnda mýdýr? O 
normun hukuk haline gelmesinin þartlarý Anayasa'da kararlaþtý- halde hak tartýþmasýnda öncelikle bireylerin temel çýkarlarý göze-
rýlýr. Hâkim, kendi önüne gelen durum hakkýnda Anayasa'nýn el- tilmelidir. Buna göre çevre, çevresel haklarýn öznesidir. Ýnsanlar 
verdiði þartlarla karar verme yetkisine sahiptir. Hâkim doðru kara- bu haklarý koruyan ve geliþtiren hak ve ödev birlikteliðine sahip 
ra ulaþmak için Anayasa'yý adil bir þekilde yorumlamalýdýr. Rad- canlýlardýr. Çevre hakkýndan söz edilip, bu haklarýn geliþtirilip ko-
bruch'a göre yargýç, adaletsiz bir Anayasa maddesiyle karþýlaþtý- runmasý için çevreyi oluþturan þeylere çýkar yüklenmeli ve bu çýka-
ðýnda bu durumun bir hukuk olmadýðýný kabul edip etmemekte ra dayalý olarak ödev geliþtirilmelidir.”
özgürdür. Adaletsiz kurallar, adil bir doðru karar imkâný yaratma- Anayasa'da unutulmuþ bir þekilde duran 'çevre hakký'nýn kay-
dýðýnda hâkim ya görevi býrakmalý ya da Anayasa'da yer alan hu- naðýný ve mahiyetini Mehmet Horuþ tartýþmaya açtý: “'Çevre hak-
kuk dýþý kuralýn hukuk olmadýðýný söyleyerek buna karþý çýkma- ký' kavramýný Stokholm'de neo-Malthusçular üretmiþtir. Kutla-
lýdýr. dýðýmýz 'çevre günü' gerçekte Malthusçu tezlerdir. Hükümet Ana-

Son 30 yýldýr devlet iktidarýnýn geçirdiði dönüþümün hukuk yasa'nýn 56'ýncý maddesinde tanýmlanan çevre hakkýný kaldýrmak 
alanýna yansýmasýnýn hukukun özelleþmesi olduðunu Yasemin ve 'sürdürülebilir kalkýnma' kavramýný getirmeye çalýþmaktadýr. 
Özdek açýkladý. Seçilmemiþlerin ve sermaye kesiminin kamusal Çevrenin bir hak konusu olarak ortaya çýkmasý olgusu, dolaylý ola-
alan hakkýnda karar alma süreçlerine doðrudan katýldýklarý yeni tür rak çevrenin özelleþtirilmiþ olduðunu da gösterir.” Ekolojik so-
iktidar aygýtlarýnýn geliþtirildiðini öne süren Özdek, çeþitli örnek- runlarýn atomize edilmiþ, özelleþtirilmiþ bir þekilde deðil ancak 
lerle bu aygýtlarý tanýmladý: “Yatýrýmcý konseyleri Türkiye'nin yýllýk bütüncül bir bakýþla anlaþýlabileceðini savunan Horuþ, çevre hak-
ekonomi programýný oluþturmaktadýrlar. Ortaklaþa yýllýk reform kýnýn örtbas edilmiþ durumda olduðunu söyledi: “Bütüncül açý-
planý yapýlarak ertesi yýl bunlar izleniyor. Sözde seçilmiþler iktidarý dan bakýldýðýnda geleneksel mülkiyet karþýsýnda çevre hakký ko-
artýk özelleþtirilmiþtir. Örneðin GAP'ta bir konsey var, bölgeseldir runmamýþtýr. Örneðin GDO'lu tohum bir çevre hakký ihlalidir. 
ve ayný zamanda kalkýnma ajanslarý var, kamu adýna karar alan an- Çevrenin ekonomik çýkarlar bakýmýndan ikincil bir öneme sahip 
cak meþru olmayan mekanizmalardýr. Bu konseyler karar almakta, olmasý kamu yararýný da göz ardý etmektedir.” Horuþ çevre hak-
uygulamaya sokmakta ve kamu bütçelerini kullanmaktadýrlar. Bu kýnýn kamusal bir mücadele alaný olduðunu hatýrlattý: “Tabiat ve 
durum parlamenter rejimin altýný oymaktadýr. Sonuç olarak güçler Kültür varlýklarýný koruma yasasýna eklenen geçici maddeyle Ta-
dengesi de bozulmakta, yürütme daha fazla güçlenmekte, parla- biatý Koruma Kanunu ile SÝT alanlarý ve Mili Parklar ortadan kal-
mentonun gücü azalmaktadýr. Yasama süreci otomatik hale gele- dýrýlýyor. Kamu adýna deðil sermaye adýna yasalaþtýrma yapýlýyor. 
rek, yasama ve yargý kuvvetleri giderek yürütmeye baðlanmakta- Halk istememesine raðmen, çevre karþýtý projeler bakanlýk tara-
dýr. Bununla eþgüdümlü olarak polis, devletin temel güvenlik fýndan onaylanýyor. Valiler þirket memuru gibi davranýyorlar. Oysa 
kurumuna dönüþmektedir. Elbette güvenliðin özelleþmesi bera- çevre hakký, yaþam hakkýnýn bir uzantýsýdýr, bu anlamda bir müca-
berinde ceza kurumunun da özelleþmesi anlamýna geliyor. Piyasa dele alanýdýr. Kyoto protokolü ve 'sürdürülebilir geliþme' kavramý 
kurallarý hukukun her alanýna hâkim olup kamu hukukunu zayýf- azgeliþmiþ ülkelerin yeraltý ve yerüstü doðal kaynaklarýný sömür-
latmaktadýr. Özelleþtirmenin meþru kýlýnmasý için sözde hukuk mek için kabul edildi. Gerçekte, Türkiye'de Danýþtay hiçte iyi ka-
dallarý oluþturulmaktadýr. Günümüzde 82 Anayasasý bile sosyal rarlar vermiyor. Çevre hakký, bu nedenle, yurttaþ eylemiyle elde 
haklar bakýmýndan fazla bulunmaya baþlandý. Kamu alanýndaki edilecek bir hak olarak görülmelidir. Hâkimler 'devlet' adýna deðil 
sosyal haklarýn budanmasý iþlemi yasama ve yargýnýn yetkilerinin 'Türk Milleti' adýna karar verdiklerini unutmamalýdýrlar. Bu ülkede 
yürütmeye devredilmesiyle kolaylaþmakta ve hýzlanmaktadýr. Pa- iyi þeyler hükümetlerin hukuk düzeniyle gerçekleþmedi. Bunun en 
rasýz kamu hukuku kalmadýðý için idare hukukunda sözleþmeler iyi örneði, DGM'nin kaldýrýlmasýndaki talep ve mücadelenin Dev-
yapýlýyor. Sözleþmeler devleti hüküm altýna alarak yeni yasa yap- let tarafýndan deðil DÝSK tarafýndan yürütülüp baþarýlmýþ olma-
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sýdýr. Bu nedenle DÝSK þöyle demektedir: 'DGM'yi kaldýrdýk þim- uncu yüzyýldan beri modern dönemin muhalif  hareketlerinden 
di sýra MÝSK'te.'” biridir. Feminizmin savaþtýðý adaletsizliðin kökeninde kadýnýn za-

Ertuðrul Rufai Turan 'umursamama tutumu'nun ve 'bir þeyi yýf  cins olarak kodlanmasý yatar. 1970'lerle birlikte ABD'de yük-
çýkarýmýzla baðdaþtýrma' meselesinin çevreyle ilgili bir sorun oldu- sek mahkemeye taþýnan vakalar eþitlik kavramý üzerinden tartýþma 
ðunu öne sürerek çaðýn insanýnýn zihinsel tembellik ve düþ kýrýklýðý açarak bu konuda ciddi bir yol alýnmasýný saðladýlar. Türkiye'de 
içinde yaþadýðýný belirtti: “Görünen þeylerle deðerlendirme zihin- son on yýlda hukuk dilinde kadýn erkek eþitliði kurulmasýna dönük 
sel tembelliði söz konusu. Kapitalist sistem içinde düþ kýrýklýðý ala- bir þekillenme söz konusudur. Bu geliþmeye Kürt hareketinin hu-
ný tanýmlanmalýdýr. Bütün düþ kýrýklýðýnýn kendi yeteneksizliðin- kuk tüketiminin büyük katkýsý olmuþtur. Ancak, kültürümüzün 
den doðduðunu kanýksayan bir insan toplumumuz var.” Turan, derin katmanlarýna çarpan vakalarda eþitlik varsayýmý askýya alýna-
düþ kýrýklýðýna alternatif  olarak Marcuse'un Tek Boyutlu Ýnsan adlý rak yeniden farklý alanlar teorisi üzerinden karar verildiðini görü-
kitabýna gönderme yaptý: “'Toplum bir bütün olarak usdýþýdýr'. yoruz.”
Toplumun üretkenliði ussal bir þey olarak sunulur, oysa bunlar Mevcut eþitlik yasalarýyla ilgili tartýþmada feministlerin cevap-
insanýn ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý, gerçek varoluþunu gerçekleþ- landýrmaya çalýþtýðý sorularý Özkazanç þöyle sýraladý: “Eþitlik ve 
tirmesi önünde bir engeldir. Pazar ekonomisi ussal seçimi önerir, adaleti saðlamak için eþit muamele mi gerekir, özel muamele mi 
yetenek buna göre beklenir. Ýnsan yazgýsý düþ kýrýklýðý alanýna hap- gerekir? Toplumsal cinsiyet eþitliði ile toplumsal cinsiyet gerçeði 
sedilmiþtir. Ýnsan umut görmüyorsa, o çað korkunçtur. Bu düþ ký- arasýndaki karmaþýk iliþki nedir? Eþitlik toplumsal cinsiyet fark-
rýklýðýnda üretim artýk insanlarýn ilgisini çekmiyor ve risk payla- larýný tanýyarak mý yoksa onlar yokmuþ gibi yaparak mý daha iyi 
þýmýna dönüþüyor.” saðlanýr? Kadýn ile erkeði aslen benzer konumda olan varlýklar 

Turan, coðrafyacý David Harvey'in 'uzamsal adaletsizlik fa- olarak algýlayan simetrik bir yaklaþým mý daha uygundur, yoksa asi-
þizmi'ni nasýl çözümlediðine dayanarak Harvey'in geliþtirdiði çev- metriði gören ve onu tanýyan, tarafsýz deðil de özel düzenlemeler 
re anlayýþýnýn felsefeyi disiplinlerarasý çalýþmada kullanmanýn iyi öneren yaklaþýmlar mý daha doðru olur? Eþitsizlik yaratan þey as-
bir örneði olduðunu söyledi: “Bir günümüzü düþünün, üretimin lýnda kadýn ile erkek arasýndaki gerçek farklar mýdýr? Gerçek fark 
risklerinin ne kadarý paylaþýlýyor? 'Demokrasi', 'hak', vb. kavramlar ne demektir? Biyolojik farklar mýdýr? Gebelik ve annelik bir fark 
insanlarý kandýrmak için rahatça kullanýlýyor. 'Ýnsan haklarý', 'öz- mýdýr? ve nasýl düzenlenmelidir? Sorun gerçekte farklarýn olmasý 
gürlük' vb. kavramlar, düþ kýrýklýðýný daha da büyütüyorlar. Recre- deðil de farkýn bir eþitsizlik nedeni ve kaynaðý olarak görülmesine 
ational alanlarýn, parklarýn halký en fazla sömürenlere ait olduk- yol açan cinsiyetçi pratiklerin kendisi midir? Farkýn bir eþitsizlik 
larýný ve onlara sýnýrsýzca açýk olduklarýný görüyoruz. Bu sömürü- nedeni olarak muamele görmekten çýkmasý için farklýlýk gerçeðine 
cü kesimin parolasý þudur: 'Kenti terk ediyoruz.' Yaþanýlan coð- odaklanmak mý yoksa onu eþitlik amacý doðrultusunda görmez-
rafyanýn bu þekilde biçimlenmesi çevre konusundaki adaletsizliði den gelmek mi uygun olur? Farklýlýk-eþitlik ikilemini kim yarat-
en iyi þekilde gösteriyor. Buna 'coðrafik faþizm' de denilebilir. maktadýr? Bu feministlerin taraflardan birini seçmesi gereken ger-
Çevre adaleti denilen þey gerçekte budur. Temiz su, temiz hava vb. çek bir ikilem midir? Yoksa sadece cinsiyetçi yapýnýn ürettiði ve ka-
þeyler en kirli kapitalistlerin 'hak'kýdýr. Ýþçi ise sýkýþtýrýldýðý bölgede dýnlarý tuzaða düþüren yeni bir eþitsizlik kurgusu mudur? Farklarýn 
yaþamak zorundadýr. Ýþçinin ikameti fabrikaya yakýn olacak, hiz- anlam ve önemi nedir? Farklar saygýdeðer ve korunmasý gereken 
met görmeyecek ve fabrikanýn neden olduðu risklere maruz kala- deðerler midir? Yoksa aslýnda cinsiyetçi yapýnýn ürettiði ve gideril-
cak.” Turan, çevre konusundaki adaletsizliðe etik açýdan çözüm mesi gereken bir sonuç mudur? Farklar arasýnda farklar var mýdýr? 
aramanýn beyhude bir çaba olduðunu öne sürdü: “Yasalar ve Hangi farklar deðerlidir hangileri deðildir? Yoksa bütün bu fark-
normlarla yasaklayýcý ya da deðer yükleyici tavrýyla etik bizim çýkýþ lýlýk takýntýsý ve söyleminin kendisinde mi problem var? Kadýn ile 
noktamýz olamaz. Bu konuda Heidegger'in ve Levinas'ýn yakla- erkek arasýndaki farka odaklanmak neye yaramakta, neyi gizle-
þýmlarýný benimsiyorum, çünkü bir þeye iliþkin soracaðýmýz tüm mekte, neyi zorlaþtýrmaktadýr? Gerçekte fark kimler arasýndadýr, 
her þeyin o þeyin kendisinden geliyor olmasý lazým.” Turan, Marx kadýn ile erkek farký kadýnlarýn kendi içindeki ýrk, sýnýf, etnik, cin-
ve Engels'in Kutsal Aile kitabýnda 'çevre' hakkýnda adil bir yaklaþým sel yönelim ve baþka farklarý görmezden gelmeye mi yaramak-
bulunduðunu açýkladý:  “Öz çýkar ahlakýn ilkesi ise insanýn kiþisel tadýr? Kadýn erkek farkýna odaklanmak kadýnýn erkekle paylaþtýðý 
çýkarý insanlýðýn çýkarýyla örtüþmelidir. Çevre ancak böylece insani temel insani varoluþu mu gözden kaçýrmaya hizmet eder?   So-
bir çevre olabilir. Ýnsaný uzamsal faþizm ve düþ kýrýklýðý arasýnda nuçta kadýný tanýmlayan þey erkekten farký mýdýr? Gerçekten kadýn 
sýkýþtýran burjuva mantýðýyla doðaya yaklaþýma son verilmelidir. nedir? Yasal düzen bir kadýn tanýmý yapmalý mýdýr? ya da bunu va-
Uzamsal faþizm ve düþ kýrýklýðý Darwin'e karþý çýkan din anlayýþ- rsayabilir mi? eðer yaparsa, bu durum verili kalýp yargýlarý pekiþ-
larýnda da kendisini gösterir. Oysa Darwin tarihte ilk kez insanýn tirmeye yaramaz mý?” Özkazanç, bu sorulara kiþisel yanýt verme-
varlýðýnýn çevresel olarak diðer canlýlarla iliþkili olduðunu gösterdi. nin önemli ve yeterli olmadýðýný, asýl sorunun bu sorularý demok-
Din anlayýþlarý ýsrarla, insanýn çevresel özelliðini reddederek, kar- ratik sosyal gündeme taþýyýp, çözüm için demokratik kamusal bir 
þýlaþtýrma kabul etmeksizin insanýn en deðerli varlýk olduðunu ve alan oluþturabilmek olduðunu savundu: “Bu tartýþma ileri kapita-
diðer var olanlarý istediði gibi kullanabileceðini savunurlar.” lizmin en paradigmatik toplumu olarak görünen ABD'de kamusal 

Sempozyumun ilk gününün beþinci oturumunda Alev Özka- bir alan oluþturmaktadýr. Çünkü orada devlet ve birey arasýndaki 
zanç ve Senem Doðanoðlu 'toplumsal cinsiyet' ve adalet iliþkisini çatýþmalarda hukukun türetimi ve tüketimi çok hýzlý þekilde ya-
kurmaya çalýþtýlar. Özkazanç feminizmin adalet tartýþmalarýna pýlýp, doðrudan Yüksek Mahkeme'ye taþýnabilmektedir.”
katkýlarýný açýkladý: “Temel bir adaletsizlik problemi 'kadýn'ýn du- Cinsiyetçi rejimin kendisini meþrulaþtýrdýðý ataerkilliðe dayalý 
rumuna bakýldýðýnda anlaþýlacaktýr. Adalet kavramý, modern dö- heteroseksist adalet kavramýný eþcinsel, biseksüel, travesti ve 
nem öncesinde, insanlar arasýndaki farklýlýklarýn üzerinde dur- transseksüel haklarý bakýmýndan Senem Doðanoðlu eleþtirdi: “Mi-
makla siyaset düþüncesinin merkezindeydi. Günümüzde 'eþitlik' litarist ve homofobik düþüncelerin egemen olduðu bir hukuk sis-
kavramý olmadan 'adalet' düþünülemez. Adalet farklýlýklarý, eþitlik temine sahip Türkiye'de esçinseller, psikoseksüel davranýþ bozuk-
ise ortak yönleri bulma tartýþmasý açýyor.” 'Farklýlýk' kavramýnýn luðu nedeni gösterilerek, askeri görevden muaf  tutulabiliyor.” 
ise hem adalet hem de eþitlik kavramý için sorun oluþturduðunu ve Doðanoðlu siyasetin hukuksal hale geldiði bir ülkede Yargýtay ka-
bu konuda kavramsal bir netliðin mevcut olmadýðýný söyleyen rarlarýndan örnek verdi: “1982 yýlýnda Bülent Ersoy ilk nüfus cüz-
Özkazanç, bu kavramlarýn ancak tarihsel ve siyasal mücadeleler danýný almak istediðinde yerel mahkeme reddetti ve dosya Yar-
ýþýðýnda tartýþýlabileceðini önerdi: “Feminizm, ortaya çýktýðý 19'- gýtay'a gönderildi. Yargýtay þöyle karar verdi: Yerel mahkeme iki 
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nedene dayanmýþtýr; birincisi kadýnda bulunmasý gereken yumur- koyunun yarasýna elle dokunmak, bozkýrda ot yolmak, ya da ba-
talýk ve rahim organlarýnýn davacýda mevcut olmadýðý anlaþýlmýþ, taklýktan saz koparmak, ayakkabýnýn altýna yapýþan sazý çýkarýp al-
davacýnýn durumu týpta ve hukukta kadýn ile ilgili olarak verilen mak, vb. yasaklar listesi 3500 yýl önce Mezapotamya'da yazýlmýþtýr. 
tariflere uymadýðý ve kendisini tam kadýn saymak imkânýnýn bu- Bu yasaklar Tevrat olarak bilinen Eski Ahit'te de bir Yahudi'nin 
lunmadýðýdýr. Ýkincisi ise cinsiyet tasnifi davalarýnda ancak kadýn yapmamasý gereken þeylerle benzerlik gösterir.” Açýk, hukuk ve 
olarak doðmuþ bir kiþinin cinsiyetinin nüfus kaydýna yanlýþ geçi- adalet kavramlarýnýn kökeninin merkezi idarelerin ve devlet yapý-
rilmiþ olmasý hallerinde münhasýr bulunduðu, sonradan yapýlan larýnýn ilk ortaya çýktýklarý yer olan Mýsýr ve Mezopotamya'da doð-
ameliyat ile kadýn olduðu iddiasýnýn cinsiyet deðiþikliðine yol aça- duðunu açýkladý: “Mýsýrda tapýnak özel bir konum tutar. Tapýnak, 
mayacaðý düþünülmüþtür. Kiþi serbest iradeye dayanarak cinsi- Tanrýlar dünyasýna açýk olan sabit bir çerçeveyi, sürekliliðin kutsal 
yetini keyfince deðiþtiremez.” Doðanoðlu, Türkiye toplumunun uzamý olarak görünür hale getirip düzenlemek amacýný taþýr. Ayný 
homofobik olduðunu ve sadece hukuki alanda deðil siyasal alanda zamanda Mýsýr yýllýklarýnýn siyasal manifestolarýnýn, tarih yazýmý-
da bu tartýþmanýn hak ettiði yeri bulmasý gerektiðini önerdi: “Ya- nýn yaný sýra tüm anýtsal inþa ve resim sanatýnýn da kökenini oluþ-
rgýtay kararýyla travestilik, biseksüellik, homoseksüellik ve trans- turur. Yahudiliðin de kökeni burada yatar. Devletin kendisini ve 
seksüellik ve bu özellikte kiþilerin iliþkileri hastalýk nedenli olgu ve sonsuz acun düzenini görünür kýlma amacýyla anýtsal bir söylem 
üremeye dönük olmayan, doðal olmayan cinsel birleþme olarak ortaya çýkar. Mýsýr'da sonsuzluk ya da ölmezlik ile devlet birbirine 
kabul edilerek yasaklanmalarý son bulmalýdýr.”  eþ görülür. Bu anýtsal söylemin temelinde Tanrýça Mahat, barýþ, 

Sempozyumun ikinci gününün ilk oturumunda Sinan Kadir düzen ve adaleti saðlar. Devlet dünyanýn deveranýný saðlamak ya-
Çelik, Tansu Açýk, Volkan Ay ve Halil Turan 'adalet' kavramýný nýnda, ayný zamanda kiþilerin ölümsüzlüklerinin güvencesi ve 
düþünce tarihi baðlamýnda deðerlendirdiler. Sinan Kadir Çelik ölümden sonra yaþamýn sürmesi olanaðýný güvenceye alan bir se-
eskiçað felsefe okullarýnýn insan hakkýndaki tanýmlarýný sýralayarak lamet kurumudur.” Açýk, Mýsýr'ýn Ölüler Kitabý'nýn 125'inci kýs-
bilgelik, erdem ve adalet arasýndaki iliþkilerin bu felsefe okullarý mýna göndermede bulunarak anýtsal söyleme örnek verdi: “Bura-
tarafýndan ayrýntýlý bir þekilde ortaya konulmuþ olduðunu açýkladý:  da Mahat'ýn en bilindik imgesi verilir. Ölen kiþi sýnavdan geçirilir. 
“Bilgelik o ya da bu þekilde çoðunluktan, en azýndan düþünsel ola- Ölünün yüreði bir kefeye konur, diðer kefede de Mahat'ýn simgesi 
rak uzaklaþmayý gerektirir. Diyojen gibi fýçýda da yaþasanýz bilgelik olan tüy vardýr. Yalanlar söylenirse yürek aðýr çeker ve Tanrý 
kavramýndan haberdar olmayan çoðunluk arasýnda yaþamaktasý- oracýkta yüreði yer.”
nýzdýr. Sinoplu Diyojen mastürbasyon yaparak sokakta dolaþýr- Açýk, hukuk anlayýþýnýn ortaya çýkýþý ve geliþiminin ayný za-
ken, Atinalýlara 'keþke karnýmý okþadýðýmda o da doysaydý' diyerek manda zaman ve tarih kavramlarýnýn ortaya çýkýþýyla doðrudan 
dalga geçerdi. Böylece bir takým insanlarýn varlýðýnýn diðerinin var- baðlantýlý olduðunu açýkladý:  “Tunç Çaðý'nda bütün Ortadoðu ve 
lýðýna zarar vermeyeceði yol ve yöntemler üstüne düþünmenin ka- doðu Akdeniz'deki devletlerin birbirleriyle yaptýklarý anlaþmalarla 
çýnýlmaz olduðunu düþünürlerdi. Adil yasalarla yönetilen bir kent- gelen yükümlülükler toplumsal olarak belirlenmiþ bir zaman anla-
te bilgece yaþamak isteyenin baþýna, Sokrates'in baþýna geldiði tür- yýþý yaratmýþtýr. Eski kültürlerde toplumsal baðlayýcýlýk unsurlarýný 
den bir trajedi neden gelmektedir? sorusuna cevap olarak Platon 'hukuk', 'adalet' ve 'sadakat' kelimeleri oluþturur. Eskiçaðýn bütün 
adaletin güvencesi olarak bilgece yaþama isteðini görür ve adaletin büyük inançlarýnda 'adalet' kavramý 'hukuk', 'din', 'ahlak' kav-
ancak filozof  kral olduðu zaman gerçekleþeceðini düþünür. Theo- ramlarýný birleþtiren merkezi bir kavramdýr. Yapmak ile yapma-
ria hayatýna daha çok zaman ayýrmayý amaçlayan Platon'un Aka- mak arasýndaki iliþkinin en basit yaygýn biçimi kötülük yapanýn 
demi okulunu kent merkezinden uzakta kurmasý bilge kiþinin ka- zararlý, iyilik yapanýn kazançlý çýkacaðýna olan inançtýr. Birbiriyle 
labalýktan kaçarak sýðýnacaðý bir yer arayýþýndan kaynaklanýr.” iliþkisiz kalacak olaylar akýþý birbiriyle böylece iliþkilendirilir. Es-

Çelik, Aristoteles'in 'yasalar çoðaldýkça dostluk azalýr' sözünü kiçað düþünüþünde acundaki düzenlilikle siyasal düzen arasýnda 
hatýrlatarak, ona göre insanlarýn mülk edinme arzusundan vazgeç- ayrým güdülmez. Mezopotamya'da özel bir tarzda Tanrýlar olayla-
melerini beklemenin gerçekçi olmadýðýný açýkladý: “Aristoteles'e ra müdahale etmeye baþlýyor, artýk iyiliðin iyilik, kötülüðün kö-
göre yasa ya da kural dostluðun olmadýðý yerde vardýr. Yasalar ve tülük bulmasý eylemin sonucu deðil, tanrýlarýn müdahalesinin so-
kurallar haz, para ya da onur peþinde koþanlarýn yaþama biçimleri nucudur. Yasayý çiðnemek niyetinde olanlarý misilleme uyarýlarý, 
arasýndaki dengeyi bulmak için konulmuþlardýr.” Çelik, Sokrates lanetleme formülleri, vb. hepsinin ortak özelliði hukuksal metin-
sonrasý geliþen kozmopolitanizm ve ataraksia tutumlarýný tanýttý: ler bütünü oluþturmalarýdýr. 1300 yýllarý sýrasýnda Hititlerde zirve-
“Platon'a göre Sokrates'in delirmiþ hali olan Kinikler için kentin ye çýkan bir deðiþiklik göze çarpar. Hatýrlamanýn, gündeme getir-
yasalarýyla uðraþmanýn ne adalet nede erdemle iliþkisi vardýr. Ki- menin uyarýcý öðesi 'suç'tur. Acýnýn açýkça ceza olarak deðer-
nikler tapýnaklarýn þölen alanlarý olmasý gerektiðini, üstelik evlilik lendirildiði bu çerçevede, acýnýn dindirilmesi öfkeli Tanrýnýn yatýþ-
kurumu ve para iliþkilerinin reddini önerirler. Dünyada yaþayan týrýlmasýyla gerçekleþir, bu ise suçun açýkça kabulü ve itirafýyla ola-
bir canlý olmak dýþýnda daha ulvi bir deðer söz konusu deðildir, bu naklýdýr. Burada suç yerine 'günah', Tanrý yerine 'Ýsrailoðullarýnýn 
nedenle insan yalnýzca Atina vatandaþý deðil ayný zamanda dünya Tanrý kavramý'ný koyarsak tam olarak Yahudiliðin tövbe anlayýþý 
yurttaþý demek olan kozmopolitandýr. Epikurosçular ise zarar verme edinilir. 'Acý' bir imdir, olaylarýn yinelenen döngüsü içinde 'acý' im 
ve zarar görmeden kaçýnma düþüncesiyle, en güvenli yaþamýn haline gelir, göstergeleþir ve bu zamanýn da döngüselliðini kurar. 
dostlar arasýnda olduðunu bilerek, sükûnet içinde olmak anlamýna Tarih yazýmýnýn da bu kavram temelinde oluþtuðunu görüyoruz. 
gelen ataraksia ilkesine baðlý olarak yaþarlar. Stoacýlara göre insan Olup bitenler artýk im haline geliyorsa olaylar artýk rastlantýsal gö-
yasalarýna göre deðil kozmosun yasalarýna göre yaþamak erdem- rünmeyeceklerdir. Böylece Tanrýlarýn niyetinin anlaþýlmasý için ke-
dir. Kozmopolitan yaþayýþ tarzýný benimserler. Onlara göre bütün hanet kurumuna ihtiyaç duyulur. Mýsýr'da kehanet bulunmuyor, 
insanlar eþittir ve onlar araç deðil amaç olarak görülmelidir. Köle çünkü orda olay olumsuz bir anlam yükü taþýr. Bu nedenle Mý-
ya da imparator olarak doðmak insanýn elinde deðildir. Bu nedenle sýr'da kehanet yerine, olup bitenin darbesinden korunmak için, ye-
Stoacýlar 'insan yönetimi' anlamýna gelen siyasete ilgisiz kalýrlar. niliðin darbesinden korunmak için gerçekleþtirilen bir eylem ola-
Bu durum ataraksia idealine göre yaþamanýn önkoþuludur.” rak büyü vardýr. Ýsrailoðullarýnýn anlatýsý Mezopotamya hukuk 

Tansu Açýk, eskiçað doðu Akdeniz yazýlý kültürlerindeki adalet metinleri temelinde bir halkýn tarzýyla kurulan bir ittifak biçiminde 
kavramýnýn kökenini ortaya koydu: “Kýyým yapýlan yerde yürü- tasarlanýr. Bu 'yasaya sadakat' fikri tarihe bakýþýn temelidir, burada 
mek, bir lambayý parmaðýyla göstermek, bir üçüncü kiþi varsa ateþ da söz konusu olan 'tarih' suçluluk tarihidir. Metin bir hanedan-
yakmak, piþmemiþ bir toprak kaptan su içmek, boðazlanmýþ bir lýðýn meþrulaþtýrýlmasý ya da tanrýnýn merhametinin saðlanmasý 
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için deðil bir dayanma gücü bulabilmek için, yaþanan felaketler tonio Gramsci için 'sivil toplum' kavramý devletin son bulmasý 
karþýsýnda dayanabilmek için kullanýlýyor.” Açýk, bu konularda önünde bir engeldir. Güçlü bir sivil toplumun ve kendisine karþý 
Walter Kaufmann'ýn Adaletsiz ve Cezasýz ve Bedel Ödeten Adaletin gelebilecek en radikal muhalif  direnme odaklarýný kendi içine alýp 
Ölümü kitaplarýný önererek, sözlerini Jacques Derrida'nýn Yazýnýn evcilleþtirebilecek bir iktidarýn 'þiddet'i estetize edip hiçbir anlamý 
Kudreti metninde 'adaletin yapý-sökümünün yapýlamamasý' dü- olmayan ama yine de yürürlükte olan bir yasayý yeniden üretme 
þüncesine deðinerek bitirdi: “'Hukuk'un yapý-sökümünün adalet tehlikesi söz konusudur. Benjamin burjuva hukukunun þiddet bi-
adýna yapýlabilmesine ve daha düzgün hale getirilebilmesine rað- çimini 'mitik þiddet' olarak adlandýrýr. Mitik þiddet Tanrýlarýn ken-
men 'adalet'in yapý-sökümünün yapýlamamasý, en baþlarda bu mi- dilerini göstermek için uyguladýklarý, amacý olmayan þiddettir. 
toslardaki adaletle kiþileþtirilen tanrýçalarýn da öykülerinin olma- Derrida, Benjamin'i yorumlarken bu mitik þiddetin yaþamý kurban 
yýþlarýnda ve onlarýn bir tür beti halinde kalmalarýnda görülebilir. ettiðini düþünür. Mesiyanik þiddet hukuk yapýcý deðil onu ortadan 
Böylece kötülüðün, fenalýðýn sadece bize keder vermesi, eyleme kaldýran bir þiddettir, hukuka deðil adalete dayanýr. Mesiyanik yargý 
kudretimizi azaltmasý yönünde bizi etkilemesi dýþýnda bir varlýðý- hayatýn kutsallaþtýrmasýný öneren, örneðin 'öldürmeme' ve 'meþru 
nýn bulunmadýðý, hiçlik olduðu, yok hükmünde olduðu doðruysa müdafaa hakkýnýn korunmasý' gibi ilkelerle hareket eder. Adalete 
sözlerimi Kafka'nýn bir sözüyle bitirmek isterim: 'Tarihte henüz dayalý olarak inþa edilen bu þiddet hukuk dýþýnda iþler ve böyle bir 
hiçbir þey olmadý, ya da çok az þey oldu.'” 'adalet'in deneyimlenmesi mümkün deðildir. Bu nedenle Derri-

Þiddet, yasa ve adalet kavramlarý arasýndaki iliþkiyi Walter Ben- da'ya göre 'adalet olunmaz, adil olunabilir.'”
jamin'e dayanarak Volkan Ay anlattý: “Benjamin kendi zamanýnýn Halil Turan “Sýradan Ýnsanýn Adaletsizliði” baþlýðý altýnda 
tarihsel materyalizmini eleþtirir: Vulgar materyalizmin 'devrim gü- içinde yaþadýðýmýz toplumsal düzenin kurulmaya baþladýðý dönem 
nü' vurgusu eskatolojik bir beklenti yaratmýþtýr. Tarihsel materya- olan 17'nci ve 18'inci yüzyýllarda Ýngiltere'de ortaya çýkan siyaset 
lizmin politik bir dogmatizmden kurtarýlmasý için teolojinin le- düþüncesinden söz etti: “Ýnsan ne baþkalarýnýn duygularýný kendi-
hine bir tarihsel materyalizm yerine, tarihsel materyalizmin hiz- sininki yerine koyabilir ne de kendi deðerinin katlanabileceðinden 
metinde bir teoloji ortaya konulmalýdýr. Benjamin'in ikinci eleþ- daha aþaðý görülmesine razý olabilir. Herhangi bir örgütlenmenin 
tirisi ise bu tarihsel materyalist anlayýþýn ilerleme ve bilim düþün- varlýðý ve iþlerliðini sürdürebilmesi için, üyelerinin kendilerine dü-
cesine duyduðu inanç üzerine ve dinin yanýlsamalarýný ortadan þen onur ve yarar payýný yeterli bulmalarý ya da en azýndan durum-
kaldýrabileceði düþüncesi üzerine yoðunlaþýr.” Bu sorunlara çö- larýný sürdürerek daha fazlasýný elde edebileceklerine inanmalarý 
züm olarak Benjamin'in 'geçmiþ' kavramýna yöneldiðini belirten gerekir. Hemen her çekiþmenin, yarýþmanýn, çatýþmanýn ve ayrýl-
Ay, 'geçmiþ'in insanlarýn umutlarýný taþýyan bir potansiyele iþaret manýn nedeni birlikte eylemin karþýlýðýnda kendi payýnýn yetersiz 
ettiðini dile getirdi: “Geçmiþin potansiyelini fiili hale getirecek kiþi kaldýðý kanýsý vardýr. Zarardan kaçýnmak, yararlýyý aramak bütün 
tarihçidir. Tarihçiyi tarihçi yapan þey þimdi ile geçmiþ arasýndaki canlýlara özgü sayýlabilir. Aþaðýlanmaktan kaçmak, onuru aramak-
diyalektiði kurgulamasýdýr. Geçmiþ denilen þey, üzerinde iþlem sa bunun en çok insana özgü olan görünümüdür.” 
yapýlacak bir nesne deðildir. Lineer zaman anlayýþýný eleþtiren Ben- Turan, bakýþ açýsý farklýlýðýnýn kaynaðýnýn eþitsizlik olduðu te-
jamin için geçmiþ henüz tamamlanmamýþtýr, bu nedenle geçmiþ, zinden hareketle kendi varlýðýný inkâr eden insan tipini tanýmladý: 
þimdiki kuþaklarý rahat býrakmaz. Marx'ýn dediði gibi 'bütün ölmüþ “Erdem ve onur her zaman kabul edilebilir deðerler deðildir. Ve-
kuþaklarýn geleneði, büyük bir aðýrlýkla, yaþayanlarýn beyinleri üze- rilen onuru reddedenler de vardýr. Herkesin bir bakýþ açýsý olma-
rine kâbus gibi çöker.'  Koþullarýn olgunlaþmasýný beklemek yeri- lýdýr, bir bakýþýn diðerinden daha iyi ya da daha önemli olduðunu 
ne tarihteki ontolojik olanaklar kavranmalýdýr. Ezilenlerin politi- söylemiyorum, kimin dünyayý hangi açýdan gördüðünün yalnýzca 
kasý hep gerçekleþebilecek imkânlar bütünüdür ve egemenlerin ik- olgusal olduðunu ve böyle bir bakýþ farklýlýðýnýn varlýðýnýn eþitsiz-
tidarýný yýkacak bir potansiyele karþýlýk gelir.” Ay, Benjamin'in do- liðin olduðu her yerde mantýksal bir zorunluluk olduðunu söy-
ðal ve pozitif  hukuk ayrýmýnda üçüncü bir yol önerdiðini açýkladý: lüyorum. Bu nasýl bir karþýtlýktýr ki kendini yok etmeye yönelir? 
“Doðal hukuk, þiddeti doðadaki herhangi bir þey gibi algýlar, pozi- Yoksul zengin olmak, zengin zenginliðini inkâr etmek, karþýtlýðý 
tif  hukuk ise þiddeti tarihsel ve meþru görür. Bu kýsýr döngüden yok saymak ister. Yine nasýl bir karþýtlýktýr ki, örneðin Bernard de 
Benjamin üçüncü bir yol çizerek çýkmaya çalýþýr. O, 'þiddet'i yasayý Mandeville yaþadýðý dönemin Ýngiltere'sine bakarak anlattýðý Arý-
kuran ve koruyan olarak ayrýþtýrýr. Bu noktanýn önemi þudur: Hu- larýn Masalý'ndaki gibi, yoksul zenginleþse bile hâlâ yoksul kalýrken, 
kukun 'þiddet'i tekeline almak istemesi ve þiddetin bireylerin ini- aslýnda dedesinin hayal bile edemediði zenginliðe kavuþmuþ du-
siyatifine býrakýlmamasýdýr. Bu nokta önemlidir, bir yasanýn ikti- rumdadýr.” 
darýn yerine geçmesi tehlikesine de iþaret eder. Ýktidar kendisine Turan, 'adalet' kavramý ile 'yoksunluk' arasýnda bað kurdu: 
yönelik bu tehlikeye karþý yasa koyucu deðil yasa koruyucu þiddeti “Her nesne sahibini anlatýr, þeylerin dili vardýr. Þeylerin dili insaný 
ön plana çýkarýr. Ýþte bu noktada Benjamin için politik grev ve ge- insana tanýtmak için, onun konumunu imlemek için kullanýlmak-
nel proleter grev önemlidir.” tadýr. Acýnasý insanlýk halinin belki de ortayý belirlemek için bir öl-

Ay, Benjamin'in 'karnaval' kavramý eleþtirisiyle sýnýrsýz bir top- çüt oluþturduðunu,  yoksunluk duygusunun adalet dediðimiz var-
lum tahayyülü önerdiðini açýkladý: “'Karnaval olaðanüstü bir hal- sayýmsal bir dengeyi belirlediðini ya da insanda adalet sezgisi var 
dir. Yukarýsý ile aþaðýsýnýn yer deðiþtirdiði ve kölelerin efendileri ta- ise bu sezgiyle yoksunluk duygusu arasýnda bir bað olduðunu dü-
rafýndan hizmet gördüðü antik Satürn þenliklerinin bir uzantýsýdýr. þünüyorum. Ýnsan doðasýnýn doðuþtan olduðu kuþkulu bir düþün-
Zira bir olaðanüstü hal ancak olaðan bir hal ile tam bir zýtlýk içinde cedir. 'Ýnsan doðasý' ile varsayýmsal tümel bir kiþi kastedilir. Adalet 
kesin bir þekilde tanýmlanabilir.' Bu anlatýyý sürdüren Michael sayýsýz bakýþýn belirlediði bir þey ise, yarara deðil zarara yönelmiþ 
Löwy: “Karnaval parantezi sadece bir kaçýþtý ve efendiler þenlik olarak toplumsal zenginliði çalanlar da vardýr.” Adalet hakkýndaki 
bittikten sonra yukarýdaki yerlerine geri dönerlerdi. Gerçek ola- sözleþmeci görüþü de deðerlendiren Turan sözlerini 'sýradan in-
ðanüstü halin amacý ise doðal olarak bambaþkadýr. Ne efendinin san'ýn tanýmýný yaparak tamamladý: “Sözleþmeciliðin varsayýmlarý 
ne de kölenin olacaðý bir toplumdur.'” Burjuva hukukunun þid- doðal yapýlarý kabul etmez. Ýnsanýn insana karþý savaþýnýn durdu-
detten baðýmsýz olamayacaðýný bildiren Ay, Benjamin'in taným- rulmasýnýn sözleþmeyle güvence altýna alýnmýþ olduðunu hiçbir 
ladýðý 'mitik þiddet' kavramýný açýkladý: “Gücün ve Þiddetin hu- yerde görmüyoruz. Ýnsanýn insana karþý savaþý neredeyse her top-
kukla iþletilmesi 'adalet' ve 'barýþ' gibi kavramlarýn da çarpýtýl- lumda karþýlaþtýðýmýz bir olgudur. Ortada bir çatýþma görünmü-
masýyla sonuçlanýr. Þiddetin hukuk içindeki varlýðý, özellikle sivil yor ise gizli ya da açýk bir anlaþma söz konusudur. Ayný nesneden 
toplum gibi þiddetin dolayýmlandýðý zeminlerde sürdürülür. An- ya da hizmetten yararlanma konusunda yasalarýn ya da genel ku-
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rallarýn dýþýna çýkmak suç ya da kabahat sayýlýr, sorunsuz ortak iþ- Erdoðan Yýldýrým “Toplumsal Barýþ ve Adalet” baþlýðý altýnda 
lerde baþkalarýyla belli ilkeler konusunda uzlaþtýðýmýzý varsaymak konuþtu. Platon'un Devlet yapýtýna gönderme yaparak sözlerine 
eðilimindeyizdir. Böyle bir varsayýmýn temelsiz kaldýðý durumlar- baþladý: “Platon'un idealine göre herkesin toplumsal role uygun 
da ise yeni bir savaþýn baþladýðýný düþünmeye baþlarýz. Ortak iþler- hareket etmesi gerekir. Platon'un politika anlayýþýnda politik eyle-
de ortak yararý, yani bütün olarak toplumu ya da insanlýðý deðil de me gerek duyulmayan ideal bir düzene rastlýyoruz. Bu 'mükemmel 
kendi yararýný gözetmekle en iyi yolu seçtiðini düþünen insana sýra- toplum' düþüncesidir. Derrida, “Yasanýn Gücü” baþlýklý yazýsýnda 
dan insan diyorum.” farkýnda olduðu gibi, Pascal'dan bir alýntý yapar: 'Ya adaleti güçlü 

Ýkinci oturumda Sibel Kibar, Erdoðan Yýldýrým ve Mehmet ya da güçlüyü adil kýlmalýyýz.' Bu ikisi de imkânsýzdýr. Derrida ayný 
Atak toplumsal adalet hakkýnda tartýþtýlar. Sibel Kibar liberal ada- yazýsýnda 'adalet çaðrýsý'nýn benliðin içinde oluþtuðunu ve diðerine 
let kuramlarýnýn temellerini 'birey'i adaletin taþýyýcýsý olarak gören diðerinin adýna fýrlatýldýðýný söyler.” Yýldýrým 'öteki'nin göz ardý 
John Locke, John Stuart Mill, Peter Singer ve Robert Nozick'in edildiði bir adalet anlayýþýnýn hâkimiyetini açýkladý: “Bu teori ken-
adalet anlayýþlarýný göz önüne alarak ortaya koymaya çalýþtý: “18'- disini constructive olarak, örneðin, batýnýn doðuyu kendi imajýnda 
inci yüzyýl sonlarýna doðru Aydýnlanma düþünürleri bireyin aklý ve kurmasýnda gösteriyor. Buradan hareketle þöyle düþünürler 'artýk 
vicdanýnýn ötesinde bir otorite olduðu fikrini reddettiler. Libera- sömürgeci düzene son verelim, þimdiye kadar sömürge olmuþ in-
lizmin mutlak, baðlamsýz ve tarihsiz bireyi, olgunlaþtýðý andan iti- sanlarýn kendi adlarýna konuþma hakký vardýr, ancak yapamýyorlar, 
baren kendisinin tamamen farkýnda, rasyonel, özbilinçli, kendisi o zaman yine benlik pozisyonundan onlar adýna yine biz konuþa-
için neyin iyi neyin doðru olduðuna karar verebilen adaletin taþýyý- lým. Onlar kendi adlarýna adalet isteyemiyorlar, o adaleti de biz on-
cýsý ve failidir. Bireysel akýl, bireysel haklar ve yurttaþlýk mefhum- larýn adýna tesis edelim.' Ben bunu ötekine vurulmuþ en aðýr darbe 
larý hem mücadelenin silahlarý olmuþ hem de silahlarýný bu müca- olarak deðerlendiriyorum. Ancak bu darbe sayesinde biz bugün 
deleden almýþlardýr.” oturup ciddi ciddi toplumsal barýþtan bahsediyoruz. Toplumsal 

Kibar, liberal düþüncenin kurucu ve geliþtirici filozoflarýnýn barýþ en azýndan toplum içinde meydana gelen uyumsuzluklarý 
görüþlerini kýsaca tanýttý: “Sözleþmeci bir hukuk anlayýþýna sahip belli bir hukuki düzen içinde þiddete baþvurmaksýzýn çözmek de-
olan Locke'a göre toplumsal sözleþmeye kendi rýzasýyla katýlan bi- mektir. Tam da bu anlayýþ göbeðinde, hukukun siyasetten baðým-
reyin doðuþtan devredilemez haklarý vardýr. Locke mülkiyet konu- sýz transendental metafizik bir alana taþýndýðýný görüyoruz.”
sunda 'göze göz, diþe diþ' ilkesini sürdürür. Adalet içsel bir deðer Pozitif  hukuktan giderek uzaklaþan ve kökenini etik deðil mo-
olup, bireyin vicdanýna terk edilmiþtir. Yasanýn kýsýtlayýcý özelliðini ral anlamda ahlaki temeller üzerinde kuran yasa ve adalet anlayýþý-
ön plana çýkaran Mill de Locke gibi doðalcý bir adalet ve hukuk an- nýn geliþmekte olmasýnýn  'politik eylemi' baþka bir deyiþle 'yapa-
layýþýna sahiptir. Olabilecek kadar çok insanýn refahý, mutluluðu bilme kudretini' sonlandýran þey olduðunu öne süren Yýldýrým, 
önemlidir. Adalet toplumsal faydanýn en üstünde yer alýr ve bire- haklarýn geliþiminin 'yapma özgürlüðü'nü 'yapma hakký'na dönüþ-
yin haklarýný korumak zorundadýr. Ancak kýtlýk durumunda mül- türdüðünü açýkladý: “'Toplumsal barýþ' denilen þey gerçekte, güç-
kiyet haklarý ihlal edilebilir. Toplumsal fayda saðlamak amacýyla bi- lünün gücünü ortaya koymasý, diðerlerinin de bunu kabul etme-
rey haklarý kýsýtlanabilir. Bu amaçla yasa adil deðilse, bireysel hak- siyle gerçekleþiyor. Böylece 'ortalama insan' giderek adaletin ve ye-
larý sýnýrlýyorsa etiktir. Eðitim yoluyla insanlarýn gündelik ve hay- ni dünya düzeninin belirleyici kriteri olamýyor. Ortaçaðda belirle-
vani olan üstünde yüksek hazlar geliþtirebileceðini düþünen Mill yici kriter dini perspektif  içinde Tanrý'ydý, ancak adaletin tanýmýný 
arzularýn, adaletin ve bireylerin tarihselliðini göz ardý eder. Onun yapan ve uygulayan aktör belirli kiþilerdi. Ýngiltere'de geliþen po-
bireyi daha az mutlaktýr ancak yine de soyut bir insandýr. Singer'e zitif  hukuk 'adalet'le deðil 'düzen'le ilgilenir. Ýnsanýn kendi varlýðý-
göre ise etik denilen þey, insanlarýn bencil olmalarý nedeniyle doða- ný korumaya dönük güven arayýþý arzusu toplumsallýðýn temel ne-
nýn ötesine geçmek zorundadýr. Ýki aþamalý etik öneren Singer'e deni sayýldýðýnda Hobbes yapabilirlik kudretini üçüncü bir otori-
göre baþkasýnýn çýkarý, kendi çýkarýmýz için gözetilir. Singer yardým teye devreder. Jean Baudrillard'ýn da 20'nci yüzyýlda tanýmladýðý 
eyleminin karþýlýklý çýkara dönük temel bir aktivite olduðunu öne 'ölümcül süreçler' fikri insan öznelliðinin kalmadýðýný ve insanýn 
sürer. Böylece adaletin saðlanmasýný bireyin keyfine terk eder. Sin- nesnelleþtiðini anlatýr. Bu transendental entite tekrar geri gelerek in-
ger'in anlayýþý 'yardým eden' ve 'yardým edilen' ayýrýmýna dayanýr. sanýn elinden yapabilirlik kudretini alýr. Öyleyse, aktör 'insan' de-
Nozick için ise mülkiyet hakký adaletin temel belirleyenidir. Zen- ðildir, baþka bir þeydir. Aktör adaleti ve haklarý dayatan güce dö-
gin kiþilerin yoksul kiþilerden sorumlu olduðu düþüncesini anlam- nüþmüþtür.” Yýldýrým, bu duruma karþý Nietzsche'nin insanýn ya-
sýz bulan Nozick, mülkiyet özgürlüðüne dayanan adalet anlayýþý pabilme kudretini destekleyen bir düþünür olarak okunabileceðini 
içinde üç ilke sýralar: 1. Bir insan bir mülkü adil yollardan edinmiþ önerdi.
ise o mülkiyet üzerinde hak iddia etmesi adildir. 2. Bir kiþi adil bir Mehmet Atak, TMK (Terörle Mücadele Kanunu) maðduru 
devir yoluyla elde etmiþse o mülkiyet üzerinde hak iddia etmesi çocuklar hakkýnda konuþtu. Toplumun bu konudaki bilgisinin 
adildir. 3. Mülk haksýz bir þekilde elde edilmiþse, o mülk hak eden oikotik (çevre kaynaklý verilerle oluþmuþ) olduðunu ve toplumun 
sahibine iade edilmelidir. Nozick zayýf  ve engelli kimselerin top- yaygýn bir þekilde verili bir kurguya dayalý olarak bir konu hakkýn-
lumsal birikimden pay almalarýnýn adeta bir hýrsýzlýk olduðunu da bilinç sahibi olduðunu öne sürdü: “Oikotik, baþka bir deyiþle, 
söyler. Onun anlayýþý içinde birey bir aile, bir çevre ve bir dünyaya ezber ya da kulaktan dolma bilgi adaletsizliðin en büyük kaynaðý 
deðil bir fanus içine doðmuþtur ve diðer fanuslardakilerle hiçbir haline gelmiþtir. Örneðin TMK maðduru çocuklarýn % 57'sinin 
iliþkisi yoktur. Onlardan birisi gelip yardým etmek için kapýsýný çal- hiçbir eyleme karýþmamýþ olduðu yaygýn bir þekilde bilinmemekte-
dýðýnda, ona hýrsýz muamelesi yapmaya hakký vardýr.” Kibar, bu dir. En büyük ezber 'ulus devlet' yerine gerçekte 'devlet ulus' kav-
dört düþünürün de bireyi kutsal ve baðlantýsýz bir varlýk olarak ramýnýn iþlerlikte olmasýdýr. Devlet kolluk kuvvetlerinin bütçesini 
gördüklerini, adaleti ise bireyin kendisi gibi kutsal haklarý koru- legalize edebilmek için ezberler yaratmak zorundadýr.” Atak'a gö-
mak ve bütüne karþý savunmak olarak kurguladýklarýný, toplumsal re T.C.'nin yarattýðý ezberler þunlardýr: “12 Eylül öncesi bir ölçüde 
kurumlarý, adaleti saðlamakla deðil bireyin taþýyýcýsý olduðu adaleti aleviler tehlikeli görüldü, doðu bloðunun yýkýlýþýndan önce komü-
korumakla yükümlü gördüklerini söyleyerek sözlerini þöyle ta- nizm tehlikeli gösterildi, 12 Eylül sonrasý ise dindarlar irtica ile 
mamladý: “Adalet ve bireysel haklar insanlarýn birlikte mücadele- eþitlenerek, Kürtler ise terörle eþitlenerek ezberletildi.”
lerinin bir kazanýmýdýr. Bu haklarý ezeli ve ebedi görmek, verili ka- Ýkinci günün üçüncü oturumunda Metin Özuðurlu, Ahmet 
bul etmek bu mücadeleye haksýzlýktýr, üstelik adaleti bireylerin vic- Haþim Köse, Metin Çulhaoðlu ve Ahmet Öncü 'adalet'i 'sýnýf' kav-
danýna terk etmek, onu ahlak alanýna hapsetmektir.” ramý açýsýndan tartýþtýlar. Adalet kavramýnýn burjuva sýnýfý ve iþçi 
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sýnýfýnýn ayrýþmasýyla tartýþýlýr hale geldiðini ve yeni çalýþma koþul- line dönüþmüþtür. Belirgin hale gelen sýk sýk iþ deðiþtirme durumu 
larýyla adaletsizliðin daha da kökleþmiþ olduðunu açýkladýlar. Me- 'dikiþ tutturamamýþ adam' olma korkusu yaratýyor. Bu korku tüneli 
tin Özuðurlu, Barrington Moore'un Adaletsizlik: Ýtaat ve Ýsyanýn deneyimi bütün toplumun içinde bulunduðu varoluþ durumudur. 
Toplumsal Temelleri adlý kitabýna, Andrew Sayer'in Sýnýfýn Ahlaki Ülkemizde iþçiler adaletsizlik hissi ve derin bir ahlaki öfke kabar-
Anlamý adlý kitabýna ve E.P.Thompson'un düþüncelerine dayana- masýyla doludurlar. Bu var olma mücadelesi iþçinin sendikal örgüt-
rak sýnýf  mücadelesinde adaletin yerini ortaya koymaya çalýþtý: “Sý- lenme nedenlerini dönüþtürmüþtür: Adam yerine konmak, kiþi 
nýf  kadar kuþatýcý ve kendi karakteristiðini empoze eden baþka bir onurunu korumak. Tekel direniþinde iþçi sýnýfý saflarýnda þunu 
toplumsal olgu yoktur. Güç iliþkilerine yedirilmiþ öznelliðimiz ile, duymayý bekliyordum: 'Ýnsanlýk onuru sermayeyi yenecek'”.
emeði sömürülen ve ezilen olduðumuz gerçeðini gündelik yaþa- Ahmet Haþim Köse –Serdal Bahçe'yle birlikte yaptýðý çalýþma-
mýn her anýnda deneyimliyoruz.” Özuðurlu, Moore'un 'insanlar lara dayanarak hazýrladýðý– “Kriz Toplumsal Sýnýflar ve Türkiye'de 
neden ayaklanmazlar, neden boyun eðerler?' sorusundan hareket- Emekçi Sýnýflar Üzerine Gözlemler” baþlýklý sunumunda son za-
le sýnýf  bilincinin nasýl oluþtuðunu açýkladý: “Emeðe karþýlýk alýnan manlarda Türkiye'de sýnýf  olma pratiðinin ve sýnýfsal mücadelenin 
ücret sözleþmeyle belirlenir. Sözleþme biçimsel bakýmdan eþit kendisini açýkça gösterebileceði koþullarýn güçlü biçimde oluþtu-
olan, serbest irade sahibi taraflarýn varlýðýný bize ima eder.  Marx ðunu istatistiksel grafiklerle ortaya koymaya çalýþtý. Köse konuþ-
bu durumu hakkaniyet ölçüleri içinde iþçinin sömürülmesi, baþka masýna 'kriz' kavramýný tanýmlayarak baþladý: “Burjuva toplumu-
bir deyiþle 'piyasa adaleti' olarak tanýmlar. Ýþçi, 'ücretli emek – ser- nun bütün normal durumu, onun emekçi parçasý için bir kriz du-
maye' bilgisini her gün deneyimler, ancak onlara bu bilgi açýkça ve- rumudur. Normal ve kriz bu tür bir toplumda ayný anlama gelir. 
rilmez. Emek sömürüsünün bilgisi iþçinin gündelik yaþam deneyi- Marx Kapital kitabýnýn III'üncü cildinde þöyle der: 'Þeylerin dýþ 
mine kapalý olmakla birlikte iþçinin sýnýf  deneyimine açýktýr. Ýþçi- görünüþü ile özü doðrudan örtüþseydi bütün bilim gereksiz olur-
ler örgütlü bir mücadeleye kalkýþtýklarý zaman bu sömürü iliþkisi du.' Kýsaca, kriz piyasa ahlakýnýn, baþka bir deyiþle haklý sömürü-
onlar için kavranýr hale gelir. Sýnýf  mücadelesi içinde kendilerini nün sonucudur, çünkü krizi ilan eden taraf  piyasayý yöneten taraf-
bir sýnýf  olarak fark ederler. Bu nedenle sýnýf  bilinci gerçek tarihsel týr.” Ernest Mandel'in Geç Kapitalizm yapýtýndaki “soyuttan somu-
sürecin baþýnda deðil sonunda fark edilir.” Bu noktada Özuðurlu ta ilerlemeden önce, zorunlu olarak somuttan soyuta bir ilerleme 
'insanlar neden ayaklanmazlar?' sorusunu yeniden sorarak, bu so- mevcuttur” sözünü hatýrlatan Köse burjuva toplumunun kavram-
runun “iþçiler kendilerini bir sýnýf  olarak nasýl fark ederler?” þek- sal olarak bir tarafta sermayenin bir tarafta emek kesiminin yer al-
linde revize edilerek, böylece doðrudan doðruya isyanýn, ihtilalýn dýðý bir realite olduðunu, bu durumda hem sermayeyi hem de 
kökenine inilebileceðini öne sürdü: “Toplumsal eþitsizlikleri meþ- emeði, onlarýn toplumsal mekânýnda, yani devlet ölçeðinde oku-
rulaþtýran toplumsal kural ve kodlar kýrýlmaya baþladýðýnda 'ada- mak ve analiz etmek gerektiðini önerdi: “Çalýþma istatistiklerinin 
letsizlik' hissi geliþmeye ve ahlaki öfke kabarmaya baþlar. Bu kural yansýtýldýðý Toplumsal sýnýf  konumlarýna, 2002-2008 istatistiksel gra-
ve kodlar içinde hukuksal olmayan deðerleri ifade eden 'adalet' fiðine referansla, bakýldýðýnda sermayenin þirketlerinin ve bunun 
nosyonu eþsiz bir yere sahiptir. Çünkü sömürü iliþkisinin bilgisin- karþýsýndaki emeðin hanelerinin durumu açýkça görülür. Türki-
den farklý olarak adaletsizlik ve haksýzlýk hissiyatý gündelik yaþam ye'de küçük kapital sahipleri hýzla iþçileþmektedirler ve emek gücü 
deneyimine açýktýr ve sadece emek sömürüsüne tabi olanlar deðil sayýsý kentlerde yoðunlaþmaktadýr. 2008'den sonra kentli emekçi-
doðrudan doðruya eþitsiz güç iliþkilerine tabi olanlarý da içererek lerin toplam emekçilere göre oraný % 63,6'ya kadar yükselmiþtir. 
geniþ bir toplumsal baðlamý kuþatýr.” Bu nedenle iþçi sýnýfýnýn ada- Tarýmýn ve hayvancýlýðýn çökmesi de bunu desteklemektedir. 
letsizlik hissi ve ahlaki öfke kabarmasý bakýmýndan yalnýz olmadý- Marx'ýn anlattýðý ideal emekçi olan “mülksüz emekçi”, baþka bir 
ðýný belirten Özuðurlu, her benzer his ve öfkeye sahip bütün ko- deyiþle var olmak için çalýþmak zorunda olan aile sayýsý % 9'lardan 
lektiflerin bu kültürel zeminde buluþtuðunu ifade etti: “Sýnýf  bilin- % 20'lere yükselmiþtir.”
ci ahlaki öfkeyi içinde barýndýran bu kültürel zemin içinde geliþir Köse, Emekçi sýnýf  katmanlarýnýn daðýlýmýný gösteren istatistiksel 
ve bu iliþkisel bir süreçtir, içinde deðerlerin, sembollerin, kodlarýn grafiðe bakarak Türkiye toplumunun iþçileþmekte olduðunu açýk-
yer aldýðý bir mücadeleye iþaret eder. Bu mücadele emekçilerin ladý: “Sermaye para formuna geçmeye baþladýðýnda, müthiþ bir 
hem kendi içlerinde verdikleri bir mücadeledir hem de karþýt sýnýf- kredi ve borç dünyasý baþladý. Böylece deðersizleþme sermaye 
la giriþtikleri bir mücadeledir. Buradaki kritik husus ahlaki öfkenin içinde ortaya çýkmaya baþlýyor. Kredi, deðersizleþmeye karþý dev-
sýnýf  içeriðine kavuþmasý meselesidir. Bu ilk olarak ezilenlere ait letler sisteminin bir iktisat politikasý olarak uygulanmaya baþlandý. 
olup egemenlere hizmet eden deðer ve dayanýþma formlarýnýn ter- Kredinin iki karþýt taraf  için anlamý baþka baþkadýr. Emekçi için 
sine çevrilmesini gerektirir. Ýkinci olarak mevcut sorunu ve baský korkunun yeni mekanizmasýyken, sermaye kesimi için tüketim 
iliþkisini açýklayacak ve yargýlayacak ahlaki kýnama standartlarýnýn toplumu oluþturmayý destekleyen bir araçtýr. Böyle bir piyasada 
geliþtirilmesini içerir ve üçüncü olarak dost ve düþman saflaþma- mutlak artý-deðerde artýþ olmasýna raðmen, kiþi baþýna çalýþma sa-
sýnýn yeniden tanýmlanmasýný içerir. Bu, Marksist sýnýf  bilinci ka- atleri artmakta, buna karþýlýk ücretler aþaðýya çekilmektedir. Bu 
tegorileriyle ifade edecek olursak, kendisini sermaye sýnýfý ile kar- böyleyken, sýnýflara göre Reel Fazla /Açýk Tablosu'na baktýðýmýzda 
þýtlýk içinde ifade etmekle, sýnýf  olarak kendi çýkarýnýn tüm toplu- mülk sahibi sýnýflarda açýk yokken, diðer sýnýflarýn nitelikli emekçi-
mun çýkarýna olduðunu fark ederek birleþik sýnýf  bilincini ortaya ler dýþýndaki kesimlerinin hepsi borçlu görünmektedir. Toplumu 
koymakla gerçekleþecektir. Emekçilerin ahlaki öfke patlamasý oluþturan kesimler bakýmýndan iþçi sýnýfý büyürken toplum ayný 
kendisini toplumun tümü olarak, ulus olarak örgütlediði bir sýnýf  zamanda minimum ücret seviyesinde buluþmaktadýr.”
biçimi kazanarak bir devrimci isyan eylemi olarak ortaya konu- Metin Çulhaoðlu “Günümüzde Emekçiler Açýsýndan Hak, 
labilir. Bu durumda mevcut burjuva iktidarý cebir yoluyla sýnýfý Hakkaniyet ve Adalet Kavramlarý”ný ele aldý. Türkiye'de mutlak, 
bastýrabilir.” tarih üstü, tarih dýþý, 'hak' ve 'adalet' anlayýþý olduðunu ve vaaz edil-

Özuðurlu yapýlan araþtýrmalarda 'korku kodu'nun iþçi sýnýfý diðini öne sürerek bu yüzün maskesini indirmeye çalýþtý: “ 'Hak' ve 
davranýþýný etkileyen temel bir unsur haline geldiðini açýkladý: “Ül- 'adalet' kavramlarý tarihte ilk kez burjuva devrimleriyle birlikte 
kemizde korku tüneli deneyimi söz konusudur. Ýþinden olma korku- tartýþýlmaya baþlandý. Bu süreçten sonra 'hak' ve 'adalet' kavram-
su ve iþ bulamama korkusu ve daha derinde psikolojide 'öz saygý larý için, belgeleriyle birlikte gösterilebilecek üç kritik evre söz ko-
yitimi' olarak bilinen korku. Korku deneyimi çoðunlukla otoriteye nusudur:  1-) 1948 Ýnsan Haklarý Evrensel Bildirgesi kapitalizmin 
boyun eðmeyle sonuçlanýyor. Çalýþmanýn güvencesizleþmesi ve iþ- kendini yeniden bir hukuk zeminine oturtma giriþimidir. Burada 
sizlik durumu istihdam ve iþsizliði karþýlýklý sürdürme koþullarý ha- haklar negatif  olarak tanýmlanýr. Örneðin 'kölelik uygulanamaz', 
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'kimseye iþkence yapýlamaz', 'kimse seyahat özgürlüðünden mah- tuldu. Cezayý veren Aðýr Ceza Mahkemesi bunun infazýný erteledi. 
rum edilemez', vb. 2-) II'nci Dünya Savaþý sonrasýnda kapitalizmi, DGM'de görülen bir davada ise Mahkeme kararýyla yazara 416 
Keynesçi zeminlerde yeniden inþa etme, yeniden hukuki zemine milyon para cezasý, yayýncýya da 500 milyon lira para cezasý verildi. 
oturtma giriþimi sonucu 1966'da Birleþmiþ Milletler Sivil ve Politik Bu örnek Türkiye'de suç ve ceza normlarýnýn nasýl farklýlaþtýðýný 
Haklar Sözleþmesi ve bunun yanýnda Ekonomik Politik ve Kültürel gösterir. Yolsuzluk suçunu koruyucu, 'düþünce suçu'nu ise adalet-
Haklar Sözleþmesi imzalandý. Bu sözleþmelerde haklar pozitif  ola- siz bir þekilde cezalandýran bir hukuk sistemi söz konusudur. Bir 
rak tanýnarak, pozitif  cümlelerle ifade edilir. Örneðin 'herkes eði- düþünce bildirmek en aðýr þekilde cezalandýrýlýrken, yolsuzluk 
tim hakkýna sahiptir', 'herkes saðlýk hizmetlerinden yararlanma yapmak korunmaktadýr. Kürt sorunu karþýsýnda yasa ne kadar aðýr 
hakkýna sahiptir', vb. Birtakým sihirli kavramlar bu tanýnan pozitif  ceza verirse sorunun o kadar bastýrýlacaðý düþünülüyor. Iþýn Erþen 
haklarýn üstüne örtülerek bu haklarýn gerçeklikle olan iliþkisi kesi- 2007 Ekim ayýnda Yerel Bolu Ekspres Gazetesi'nde yazdýðý “Türk 
lir. 'Herkes yargýya baþvurabilir ama kimse eðitime þu kadar bütçe Ýþte Karþýnda Düþmanýn” baþlýklý haberde: 'Her þehit için 5 DTP'-
ayrýlsýn diye baþvuramaz', bu absürd karþýlanýr. Kýsaca, Marx'ýn li öldürülsün' der. Bu cümlede þiddet teþvik edildiði için savcýlýða 
dediði gibi 'zarlar hilelidir.' 3-) 1966'daki iki sözleþmeyi somuta in- suç duyurusunda bulunuldu. Savcýlýk bu durumu 6 ay inceleme so-
dirgemek amacýyla, günümüzde çeþitli protokoller getirilmektedir. nucunda takipsizlik kararý verdi: 'Düþünce özgürlüðü kapsamýnda 
Neo-liberal düzenin yapýlanmasý bu protokoller þeklinde olmak- deðerlendirilmiþtir.' DTP yöneticileri Düzce Aðýr Ceza Mahke-
tadýr. Bu dönemde zarlarýn hilesi þöyle ayarlanýr: Devreye birtakým mesi'nde savcýlýðýn bu kararýna itiraz ettiler ve Aðýr Ceza Mahke-
sihirli kavramlar pozitif  haklarý sýnýrlandýrmak için sokulur. Örne- mesi savcýlýk kararýný onayladý. Böylece DTP Avrupa Ýnsan Hak-
ðin 'mevcut kaynaklarýn izin verdiði ölçüde', 'ülkenin iç politikalarý larý Mahkemesi'ne baþvurdu. Adalet Bakaný, Ceza Hukuku'nda 
ve hukuk düzeni izin verdiði sürece', 'zamanla nüfusun en geniþ yer alan 'kanun yararýna bozma'dan yararlanarak Yargýtay'a baþvu-
kesimini kapsayacak þekilde', vb.” rarak hükmün bozulmasýný istedi. Dosyanýn AÝHM'e gidiþini en-

Çulhaoðlu, Türkiye solunda saf  bir eðilim olduðunu, insan gellemek için Yargýtay 8'nci dairesi mahkeme kararýný þöyle onay-
haklarý alanýndaki kazanýmlarýn sanki baþka alanlarda da kazaným ladý: 'Suç unsuru yoktur, düþünce özgürlüðü çerçevesinde deðer-
getireceði gibi temelsiz bir beklenti içinde olunduðunu bildirerek lendirilmelidir.' Günümüzde ülkede taþ atan çocuklar da aðýr ceza 
sözlerini þöyle sonlandýrdý: “Hukuk ve demokrasi mücadelesinin istemiyle yargýlanýyorlar. Bir gazete yazarýnýn açýkça bir siyasi parti 
kapitalist sistemde mutlak bir sýnýrý vardýr. Öyle ki zarlarýn hilesi üyesi kiþilerin öldürülmesini öneren yazýsý 'düþünce özgürlüðü' 
kuvvetler ayrýlýðýnda bile yapýlmaktadýr. Burjuva yönetimi re'sen kapsamýnda deðerlendirilirken taþ atan çocuklarýn eylemi 'Terörle 
hak tanýmaz, bu süreçte mücadele devam etmelidir. Sýnýf  ve onun Mücadele Kanunu' kapsamýnda deðerlendiriliyor. Oysa bu çocuk-
mücadelesi göz ardý edilmemelidir.” lar 'sizi sevmiyoruz, istemiyoruz' mesajý veriyorlar. Gerçekte bu 

Ahmet Öncü, Marx'ýn adalet anlayýþý üzerine konuþtu: “Marx çocuklarýn eylemi 'düþünce ve ifade özgürlüðü' kapsamýnda de-
kapitalizmi adaletsiz olduðu için mi yargýladý? Hayýr. Ýnsanlýðýn öz- ðerlendirilmelidir. DTP'nin 2009'daki yürüyüþünde Ýzmirliler on-
gürlüðünü engellediði için yargýladý. Kapitalist ile iþçi arasýnda gö- larý taþ yaðmuruna tuttular ve yürüyüþ durduruldu. Ýzmirlilerin taþ 
nüllü iþbirliði vardýr. Ýdeal durumda, kapitalist kiþi iþçiye deðiþim atmasý doðal karþýlanmýþ ve polis müdahale etmemiþtir. Ancak ço-
deðerinin tam karþýlýðýný veriyor. Emekle deðil emek gücü ile kont- cuklarýn taþ atmasýnda en aðýr ceza ve þiddet uygulanarak, üstelik 
rat yapýldýðý unutulmamalýdýr. Ancak fiiliyatta olan þey kapitalistin ayný anda kelepçelenip, gözaltýna alýnýyorlar. Filistin'de de çocuk-
iþçinin emeðini kullanmasýdýr.” lar Ýsrail askerlerine taþ atýyorlardý. Türkiye medyasýnda bu Filis-

Herkesin bir diðerinin çýkarýný en az kendi çýkarý kadar düþün- tinli çocuklardan 'Arafat'ýn generalleri kan kusturuyor!' diye söz 
düðü yerde 'hak' kavramýna gerek kalmayacaðýný öne süren Öncü, ediliyordu, hatta dahasý 'Ýsrail Filistin devletini tanýmalýdýr' deni-
George Brenkert'in Marx'ýn Özgürlük Etiði baþlýklý yapýtýna daya- yordu. Ancak yargýçlarýn TMK maðduru çocuklara karþý 'adalet” 
narak 'özgürlük' kavramýný sorguladý: “Haklar dünyasýndan bah- düþüncesi ve duygusu yok olmuþ durumdadýr. Hrant Dink'in ya da 
sediyorsak orada birbiriyle uzlaþmaz çeliþkilerle bir arada olan in- Münevver Karabulut'un katilleri çocuk mahkemelerinde yargýla-
sanlardan söz ediyoruzdur. Marx kapitalizmi, orada adaletin bu- nýyor ancak bu taþ atan çocuklara 30 yýl ceza öngörülüp, 10 yýl ce-
lunmayýþýndan dolayý deðil, özgürlüðü engellediðinden dolayý zayla yargýlanýyorlar. Son zamanlarda özellikle yüksek yargýda de-
eleþtirir. Burjuva toplumda bireysel boyuta indirgenen özgürlük ðiþikliklerden söz ediliyor. Bu deðiþiklik herkesi tatmin etmeyebilir 
mücadelesi bireysel ve negatiftir. Marx'a göre ise özgürlük pozitif  ancak sonuç olarak öne sürülen deðiþiklik önerilerinin Kürtleri 
ve kolektif  olacaktýr.” Öncü, Marx'ýn özgürlük anlayýþýnýn ancak tatmin etmesi daha önemlidir.” Beþikçi kendisine sorulan “Hükü-
'hak' mefhumunun ortadan kalkacaðý komünist toplumda gerçek- metin Kürt açýlýmýný destekliyor musunuz?” sorusuna, þöyle ce-
leþebileceðini, bunun için bugün haksýzlýða uðrayanlarýn hak mü- vap verdi: “Hükümet bu açýlýmý istese bile kapatamaz artýk.”
cadelesi yapmalarý gerektiðini söyleyerek sözlerini þöyle sonlan- Diyarbakýr cezaevinin en barbar koþullarýný yaþayan ve düþün-
dýrdý: “Burjuva adaleti içinde proletaryanýn tek gerçek hakký kapi- celerinden dolayý öldürülmeye çalýþýlmýþ olan ve öldü sanýlan be-
talizmi sonlandýrmaktýr. Özel mülkiyetin sorgulanamayacaðý kör deni, öldürülmüþ Musa Anter'in bedeninin yanýna býrakýlan Or-
noktasýna dayanan kapitalizmde bu hak göz ardý edilir. Bu hak so- han Miroðlu, Kürt siyasetinin karþýlaþtýðý adaletsizlikleri anlattý: 
runu, mevcut adalet sistemini yürütmekle görevli mahkemede de- “12 Eylül'den bu yana mahkemelere girip çýkan bir insaným. Di-
ðil sokakta çözülüyor. Bu anlamda adaletin yeri ne felsefe çalýþma- yarbakýr Sýkýyönetim Mahkemesi tarafýndan, 2005 Nevroz'unda 
larý ne de mahkemelerdir, onun yeri bir sýnýfýn barikatlarýný kurup provokasyon sonucu Mersin'de Türk bayraðýnýn iki çocuk tara-
öteki sýnýfýn barikatlarýyla karþýlaþtýðý yerdir.” fýndan yerlere atýldýðý söylentisine dayanýlarak 1995'e kadar - seç-

Sempozyumun son oturumunda Ýsmail Beþikçi ve Orhan me ve seçilme haklarým da dahil - bütün medeni haklarým yasak-
Miroðlu kürt sorunu ve adalet hakkýnda, Ali Galip ise Alevilik ko- landý. 97'nin son aylarýna kadar aktif  politika yaptým. Fatih Altay-
nusunda düþüncelerini açýkladýlar. Yazdýðý 36 kitabýndan 32'si ya- lý'nýn yönettiði Teke Tek programýna partim adýna katýldým. Prog-
saklanan ve 17 yýl hapis yatmýþ olan Ýsmail Beþikçi Türkiye'de hu- ramdaki diðer katýlýmcý Büyük Birlik Partisi'nin genel baþkan yar-
kuk sistemindeki suç ve ceza normlarýndaki farklýlýktan söz etti: dýmcýsý bir avukattý. Ertesi gün Vedat Yenerer bana yönelik bir 
“1990'larda görülen bir yolsuzluk davasýnda, Samsun-Ankara do- hakaret yazýsý yazdý. Bu yazýda benim 'dilimin kesilmesi' gerektiði-
ðal gaz boru hattý iþinde, devletin 90 trilyon lira zarara sokulmuþ ni buyuruyordu. Manevi ve maddi tazminat davasý açtým. Mah-
olduðu ortaya konuldu. 2 milyon lira ceza, iki yýl hapis cezasý da pa- keme onu mahkûm etti, ancak bu karar Yargýtay'a gitti. Bu yazý 
ra cezasýna çevrilerek toplam 6 milyon para cezasýyla suçlular kur- Yargýtay tarafýndan 'düþünce özgürlüðü' kapsamýnda deðerlendi-
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rildi ve Yenerer'e ceza verilmedi. Bu tutumun kökleri sivil Kürt ha- Yrd. Doç. Dr., Adnan Menderes Üniversitesi Felsefe Bölümü. E-
reketi öncesine uzanýr. Sason Ýsyaný sonrasý ayaklananlar yargý- posta: balmetin@gmail.com
landý, hâkim yargýlananlarýn adýný bile söylemiyordu: '1 ve 2'nci sý- Simonides'e ait olan “doðruluk herkese borçlu olduðumuz þeyi 
radakiler idam, sonraki sýra 15 yýl hapis, gerisi beraat', kararlar böy- ödemektir” sözünü Kephalos'un oðlu Polemarkhos Sokrates'e 
le veriliyordu. Yasadýþý örgüt olan Kemal Burkay'ýn partisine 4 yýl hatýrlatýr. Bkz. Platon (1988) Devlet, “Birinci Kitap”, çev. 
üye oldum. Bu silahlý bir örgüt deðildi. Federal iliþki biçimi öner- Sabahattin Eyüboðlu & M.Ali Cýmcoz, Ýstanbul: Remzi Kitabevi, 
dim. Daha çok ideolojik bir tavýr almýþtýk. 125 ve 171'inci madde- pr. 331e. s. 21.
den 'Toprak bölme giriþimi' suçundan yargýlandým. Oysa dava- Platon, Devlet, “Birinci Kitap”: 338c.
mýzda bir tek silahlý eylem bile yoktu. Sýkýyönetim mahkemele- Özbek'in aktardýðý Tevrat'ýn “Krallar Bölümü”de geçen Davut'un 
rinde dava sürdü. Hâkim bey bu davanýn gerçekte 141 ve 142'lik adalet anlayýþýnýn bulunduðu kýsým þöyledir: “Hem peygamber 
dava olduðunu söyledi. Ýyi niyetli olarak ek savunma hakký verdi.  hem kral olarak devleti temsil eden Davut'un ordularý savaþtadýr. 
Kurtulacaðýmýza sevinmiþtik. Ancak hâkim bey Konya'ya tayin Davut bir gecenin köründe kalkar ve uzakta yýkanan bir kadýn gö-
edilince 171'inci maddeden yargýlanmaya devam edildik. Hâkime rür. Emrederek kadýný çaðýrtýr ve onunla yatar. Kadýn aðlayarak 
son sözüm þuydu: “Durumum Dreyfus davasýný getiriyor aklýma, geri döner, hamile kalýr. Adý Bat-þeva olan bu kadýn Davut'un or-
o nasýl ki Yahudi olduðu için yargýlandýysa ben de Kürt olduðum du komutanlarýndan, bu sýrada cephede yiðitçe savaþan Hititli Uri-
için yargýlanýyorum.” Bu sözlerim bana 4 yýla daha mal oldu. Mah- ya'nýn eþidir. Bunu öðrenen Davut ordu komutaný aracýlýðýyla Uri-
keme salonlarýnda yargýlanma esnasýnda yapýlan muamele insanlýk ya'yý davet eder. Sadýk ve kahraman bir komutan olduðunu görür. 
dýþýydý. Tam 'mülkün' yazýsýnýn ortasýnda duracaksýnýz, baþka hiç- Yemek ve içki sunar ve gece eve dönmesini önerir. Uriya: “yoldaþ-
bir yere bakmayacaksýnýz ve bazen de mahkeme heyetini domal- larým savaþ meydanýndayken ben gidip karýmla yatamam” der ve 
ma pozisyonunda bekleyeceksiniz; bu bekleme sýrasýnda mahke- Davut'un kapýsýnda uyur. Ýkinci gün de ayný þeyler olur. Üçüncü 
me heyeti gelmeden önce güvenlik güçleri yargýlanacak kimselere gün Davut Uriya'yý elinde ordu komutanýna iletilmek üzere bir 
bazen coplarla ve kalaslarla giriþirlerdi. Yüzbaþý Esat Oktay Diyar- mektupla savaþ meydanýna geri gönderir. Davut bu mektupta þu-
bakýr cezaevinde mahkûmlara þöyle baðýrýyordu: 'Suçunuz ne nu emreder: “Hititli Uriya'yý savaþýn en þiddetli sürdüðü yere gön-
olursa olsun yeter ki bana inanýn, ben istersem siz idam da alsanýz derin ve yanýndaki askerlerin geri çekilmesini emredin”, komutan 
benim adýma dýþarýda yaþamaya devam edersiniz.' Böylece idam bunu yapar ve Uriya orada ölür. Durum Davut'a bildirilir. Davut 
cezasý almýþ itirafçýlar tahliye edildiler. Bu itirafçýlar, 1991'de ordu komutanýna tekrar bir mektup gönderir: “üzülmesin kýlýç 
HEP'in Diyarbakýr il baþkaný Vedat Aydýn'ýn öldürülmesiyle birgün birini keser öteki gün berikini”.
baþlayan faili meçhul cinayetlerin tetikçisi oldular. Devlet Kürt so- Paris Komünü sonucu oluþan toplumsal örgütlenme tarzýna artýk 
rununun çözümüne 18 yýl içinde 6 parti kapatarak karþýlýk verdi: daha fazla “devlet” adý verilmemelidir. Bu nedenle Engels Gotha 
HEP, ÖZDEP, DEP, DDP, DKP, DTP. Bu partilerin 170'e yakýn Programýnýn Eleþtirisi'nde “devlet” adý yerine “Gemeinwesen” (top-
üyesini öldüren failler hâlâ bulunmamýþtýr. Siyasi partiler yasasýn- luluk, ing. community) kavramýný önerir: “Özellikle, kelimenin 
daki adaletsizlikler olduðu gibi durmaktadýr. OHAL dosyalarý ina- gerçek anlamýyla artýk devlet denilemeyecek (Paris) Komün(ün) 
nýlmaz kararlarla doludur. Biz maðduriyet üzerinden siyaset yap- den itibaren devlet hakkýndaki bütün konuþma (Gotha Programý'-
mak istemiyoruz, ancak bunu da göz ardý edemeyiz. Son olarak ndan) düþürülmelidir… Özgürlükten söz etmenin mümkün ol-
kapatýlan DTP hakkýndaki karar ulusal ve uluslararasý hukuk bað- duðu andan itibaren, olduðu þekliyle devlet son bulur. Bu nedenle, 
lamýnda tam bir komedi oldu. Aktif  politikayý býrakmýþ olmama her yerde “devlet” sözcüðünü Fransýzcadaki “komün” sözcüðü-
raðmen mahkeme benim hakkýmda 4 yýllýk siyaset yasaðý kararý al- nün tam karþýlýðý olan Almanca “Gemeinwesen” (topluluk) söz-
dý. 2007'de Ankara'da bütün sivil toplum örgütleriyle DTP'nin cüðüyle deðiþtirmeyi önereceðiz.” Engels'in bu sözleri için bkz. 
birlikte kutladýklarý Nevroz konuþmamda Diyarbakýr cezaevinde Karl Marx, Critique of  the Gotha Program, New York, 1938, s.31. Pa-
21 Mart 1982'de intihar eden Mazlum Doðan'ý anarak hatýrlattým. ragrafýn aktarýldýðý kaynak “The Community in Marx's Philo-
Kürt sorunu için çözümün parlamentoda olduðunu gösterdim. sophy”, s. 382. Kenneth A. Megill, Philosophy and Phenomenological 
Mahkemenin bunu deðerlendiriþi þöyle oldu: 'Örgüt üyesi olma- Research, Cilt 30, no. 3. Mart, 1970. ss. 382-393.
masýna raðmen örgüt üyesi gibi davranmak.' Mahkemede 4 yýldýr Ayrýntýlý bilgi için bkz.  Eðitim Politikalarýnýn Sosyal Adalet Açýsýndan 
bekleyen dosyalar varken hakkýmda hazýrlanan dosya hemen iþ- Sonuçlarý Konusunda Yönetici ve Öðretmen Görüþleri, Doktora Tezi, Ha-
leme girdi. Ceza ve Hukuk sisteminde olabilecek olumlu yöndeki zýrlayan Selda Polat, Ankara Üni., Eðitim Bilimleri Enstitüsü, 
deðiþiklikleri desteklememek tarihe karþý sorumsuzluk olur.” 2007.

Ali Galip, Nietzsche'ye gönderme yaparak konuþmasýna baþ- Bu konuda sosyolog Mustafa Þen'in Lise öðrencileri üzerinde ya-
ladý: Felsefe yaþlý akademisyenlerle gençler arasýnda geçen, kapýlar ptýðý araþtýrmaya bakýlabilir. Bu araþtýrma 2005 yýlý 14-19 Eylül 
ardýndaki oda gizleri ya da zararsýz dedikodular deðildir. Galip, ül- tarihleri arasýnda Milliyet Gazetesi'nde dizi yazý olarak yayýnlandý.
kedeki entelektüellere kapalý kapýlarýný açarak ülkenin gerçekleriy- Aykut Çelebi'nin “geniþ mekan” kavramý hakkýndaki ayrýntýlý bilgi 
le yüz yüze gelmelerini önerdi ve Türkiye'de çarpýtýlmýþ durumda için bkz. “Sunuþ” yazýsý, ss. 9-19. Schmitt, Carl (2006) Siyasal Kav-
bulunan 'laiklik' ve 'demokrasi' kavramlarýnýn Alevilik üzerinden ramý, çev. Aykut Çelebi, Ýstanbul: Metin Yayýnlarý. Bu yazýyý çev-
yeniden deðerlendirilmesi çaðrýsýnda bulundu: “Baþbakanýn eþi- rimiçi okumak için bkz: Að adresi: http://www.metiskitap.com/ 
nin GATA'ya alýnmamýþ olmasý sorunu gündeme getirildi ve anti- Scripts/Catalog/Text.asp?ID=11975&BID=1969 Tarih: 
demokratik olarak deðerlendirilen bu durum karþýsýnda Türkiye 19.05.2010. 
halký Emine Hanýmla empati kurmaya çaðrýldý. Laiklik ve demok- Platon, Devlet, “Birinci Kitap”: 332c.
rasinin ne demek olduðu göz ardý edilerek türban aksesuarý 'insan Marx, Karl, Louis Bonaparte'ýn 18 Brumaire'i, çev. Sevim Belli, Sol 
hakký' ve 'özgürlük sorunu' olarak yansýtýldý. Oysa Alevilerin sis- Yayýnlarý, 2002, Ankara. s.13.
tematik olarak uðradýðý kýyýmlarýn hiçbiri devlet gündemine alýn- Nietzsche'nin yavan tarzda felsefe yapan tutumlara dönük 
mýyor.” Galip, Alevi Bektaþi Federasyonu'nun bu konudaki çö- eleþtirisi için bkz. Friedrich Nietzsche, Greklerin Trajik Çaðýnda 
züm önerilerinin dikkate alýnmasý gerektiðini önerdi: “Federasyo- Felsefe.
nun temel isteði ayrýmcýlýða karþý, eþit yurttaþlýk hakkýdýr. Ancak 
hükümetin samimi bir açýklamasý hâlâ yok. AK Parti hükümeti 
alevi katliamý yapan kiþiyi Alevilere Aleviliði anlatmak için gön-
derdi.”
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