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Ozet: insan haklan ile (Foucaull'un degimiyle) bir soylern
olarak insan haklan arasmdaki lark nedir? Allhusser
insan haklanru bir ideoloji olarak nitelend irrnisti. $iddeli
"insanhqa karst islenmis sue" olarak nilelendirmemizin
anlarru nedir? Bunun smrrlanru kim belirliyor? Nereye
kadar bu srrurlan sorgulayabiliriz? "lnsanliqa karsi
lslenrnis sue" nasil siddetten korunmayi saqlayacak bir
hukukun korumasi altma allnabilir? Bu leb lig. evrensel
insan haklan likrinin hOmanizm baqlarmnda leme l
var sayimlanndan baslayarak , lemel insan haklan
akl ivizminde analiz edilmeden birakrlrrus bir problem
olan insan haklan ile siddet iliskisini, egemenlik, istisna,
ulus devlel ve mOll eci kavrarnlan baglamlnda ele
alaca ktir.
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insan Haklan Soylemi ve ~iddet: Ele~tirel Sir Yaklasrrn
lnsan haklan konusundaki akademik ve politik Iiteratur argu manlan rn cogu nlukla tone! insan hakl annm kapsami ve bu hakl ann ihlallerini onlernenin yollan uzerine yogu nlasurmak tadrr. Genelde insan hakl an aktivistleri tarafmdan temsil edilen bu litera tu r insan haklan soylerninin uzerine kuruldugu dah a derin siyasi baglarru goz ardi etmek tedir. Tarnsma lara katki ni teligind e sayilabilecek aka demik cahsmalar ise insa n hakl an konusunda lib eral dem okratik bir anlayisi yans itmak tadular. Kendilerini aktivizmin dilinden soyu tlamaya cahsan bu akademik cahsmalar, insa n haklan so ru n unu bir varhk ve yokluk , cifte standart ya da ikiyuzluluk
mesel esi olarak ele almaktadu lar. Her iki yaklasim da siddeti patolojik bir olgu olarak Iorm ule eunektedir. Tam da bu yuz den insan ha kla n soru nsalma Iarkh bir
perspektiften yaklasilmasi gerektigi kan aatindeyiz.
Bu cahsmada insan haklan tarn malanm dah a genis an lamda sidde t ve ulus devlet
baglarmnda konumlandrrmaktayiz . lnsan haklan mesel esini tarih disr ve soyu t bi r
kavram olarak ele almaktansa in san haklan ve sidde t tarusma lan m n politik bir
ok umasim yapmaya cahsmak tayiz. lns an haklan ihl allerinin ve sidde tin , patolojik
ve tesadufi eyleruler olmadigim, bu nlan n bilakis mo dem siyase tin ku ru cu unsu r-;
Ian oldugunu du sunmekteyiz.
BM standartlan m kendi ilkelerinin merkezin e alan ilk eles tiri gru bu , yardim kam panyalan ve pr otestolar organize eunek te veya insani mudahaleleri , siddet olaylanm durdurm ak maksadryla desteklemektedirl er . Akademik cahsmalar ise an tro polojik, episternolojik ve sosyo lojik acilardan Iarkh tarnsma alanlan saglamak tadu lar. Antropolojik elestiri insan hakl armm evrens elligi varsayrrmru eles tirm ekte ve
bunun karsismda kulturel goreceliligi one ctka rmaktadtr (Asya degerl eri , lslami
kultu r vs.) ". Epistemo lojik eles tiri ozculuk (essen tialism) ve tem elcilik (foundariona lism) meselel erini tartism alara tasimaktadir-. Sosyolojik eles tiri ise haklar tarus mas im merkeze ah r ve birey karsismda gru p hakl annm mesruiyetini soru nsalla u nr-', Vatan daslik , cok ku lturlu luk, refah devleti, sosyal ve kulturel haklar , hakIar sosyoloj isin in terne! tarnsma aianlan dir, Biz ise bu rada , cagda~ ele tirel kurama
aufla problemin politik yonlerine yogu nlasmayi tercih ediyoruz . Amac imiz , siddet
ve egernenlikle iliskisini goz arm etrneden in san hakl anmn irnk aru durumuna dik-

Sosyoloj ik ve epistemolojik elesuri orne kle rinin de icind e bu lundugu bu yaklasimlann cesitli
goru numle ri icin bk. Van ess, (l999) .
2 Alasdair Macl nryre'in , insa n smifla mas mi mutlak olarak reddermesi de bu tarnsmanm bir par"asl
olarak geru lebtlir. Rorty'nin temelcUik elestirisi ve Ignau eff'in de bu yaklasmn islet bir cerceveye
uygu larnasi en iyi sekilde bu rurlerde gorulmek tedir.
3 Cha rles Taylor, Amy Gu tman , Will Kymlicka ve daha bircok ana akimdaki sol kurarncmm
cahs malan bu kategoriye girm ekt edir. Liberal kornu nn eryen tarusma da ternel olarak bu kategoride
degerlendirilmelidir.

insan Haklan Soylemi ve ~iddet: Ele~tirel Sir Yaklastm
ln san haklan konusundaki akademik ve n olitik li tPT::t tflT ::t To,-, m::tn l,m m N 'Imm ln J.. -

139

YILMAZ & KOSE / Evrensel insan HakJan S<!ylemi ve $iddet Sorunsall

kat cekmektir. Bu yuzden de uz erinde durdugurnuz nokta insan h aklan soylerni nin politik kullammlan olacakur.

lnsan haldanmn 6Zii ve kapsaml ne olma lIdm tarn maktansa yapacagumz tar ns ma da sidde t mes eles in i m erkeze alacagiz. Tarnsma konularnruz iceri sin e alte rnatif tammlann ve haklan korurna no k tasm da daha kap sayici meka nizmalann imkaruru
dahil etrnek teyiz. Tartismalan sidde t so ru n una kaydirabilirsek insan haklan ihl allerini anl ama noktasmda imkanlanrmzm neler oldugunu da daha iyi anlayabilece gimize inanmaktayiz . Bu n ed enl e sidde tin kurumsallasmasi ve yen iden uretimi ile
yapisal olarak hak ihlallerine yol acari ens truma n lar, liberal kuram cilann insan
haklanm savu nmak icin kullandiklan ens tru ma nlarla aym dir.

insan Haklan, insan Haklan KOltOrO ve insan Haklari Soylem i

lnsan hakl an uz erine elestirel bir bakis cabasi, ise insan h aklanmn felsefi tarihsel
elestirisinde n baslarnak zorundadir, Bu giri~im de insa n haklanmn Ielsefi mirasindan, onerme lerin de n, diger du unce gelene kleri ile olan iliskisin de n ve insan hak lanmn siyas i toplumsal soy lem lerinde n baslamahdir. Eger ku ltu rel cahs ma lar di siplininin ternel so rus u ndan baslayacak olu rsa k bizim ba langic soru muz insan
haklan kimin i~ine y aramahtadir olu r."

Kavramm Soy Kiitiigii
Evrensel insan haklan, fikri kok enini Ban Avru pa'mn se ku ler humanizm gele ne ginde bulrnakradir.f Bu gelenek ho mojen bir yapl arz etmemekle beraber tarih boyunca farkh yenide n bicirnlendirmeler , kopmalar ve donusumler gos terrn istir. Ko-:
kenini Hristi yan humanizrninden alan Ban'run tabii hukuk gelenegi, kendisini si -:
yasal kuramda da yan ki bulan farkh teol ojik varsayimlarla iliskili sekule rizm , pan teizm ve deizm baglamlannda anlam landm r.P
4 Talal Asad'm insa n hakl an ve iktidar iliskileri arasmdaki baglanuyi gents bir sekilde so rgularnasi
insan ltaklan tartlp nasJn ll1 onemini anlamal1l tl ilk ~a rtl OIl IHl failsi:( bir soy/ em olmad lgllll kabul
etmektir (Asad, 2000) Iiknnin ortaya crkmasiru saglarrusu r.
5 Hristi yan degil de Muslurnan ve Budis t insa n hakl an apolojis tlerinin , Iarkh nedenl erden do layi
soylemekte n hosla nacakl an sey budur. Asad 'm insan on uru nun ko klerinin izini suren so y ku tugti
elestirisi uzerine yapugi ka tki Hristiyan koklere kada r geri gitmektedi r (Asad, 20 06 ). "H ristiyanhk
evrense l manevi deger kavramma sahiptir fakat bu her zaman bu yuk sosy al ve siyasi esitsizlik ler ile
basabas giunisur." Benzer se kilde Levin as da evre nsel insan haklanrun Hristiyan kok enl erin e clair
onernli bir soru sormaktadir: Insan hall/anna referans yaptlabilecek lncil ayetl eri old ugu hald e ni cin
insa n haklanm kesfetmek icin binl er ce yil beklemek ge rekti? (Levinas, 1999: 47).
6 Car l Schmi tt teolojik varsayunlarla iliskilendire rek insan ve insa nhk kavramlan nm degisen
dogasmm ge nel taslagim cizrnistir. Ban?daki her siyasi kuram kok en ini egemen ve istisna arasmdaki
iliskiyi farkh sekillerde tam mlayan muh telif siyasi teoloji k varsayi mlarda bulmustur, Schmi u'in
YILMAZ &'KOSE / Evrense;/nsan Haklar~ say/emi ve $iddet Sorum)~',
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Evrensel insan haklannm tarihi, kendi icerisinde farkh momentlerde hareket etmistir. Tabii hukuk geleneginden Fransiz Birey ve Vatandas Haklan Bildirgesi'ne ,
Amerikan poziuf haklar geleneginden 1948 Birlesmis Milletler lnsan Haklan Bildirgesi'ne evrensel insan haklan fikri kuresel siyasi atmosferin degisimiyle farkh
yan anlamlara ve cagrtsrmlara sahip olmusrur.?
Insanm haklanm mutlak monarsilere karst savunmak (Locke)8 veya haklan olmayan, devleti olmayan ve sirurdisi edilemeyen multecileri iki dunya savasi arasmda
devl ete karst savunmak (Arendt) , vatandaslann haklanm tkinci Dunya Savasi somaSl sartlarda devlete karst savunmak (Ignatieff) ve postmodem oznelerin durumunu
biyosiyasi iktidarlara karst cozumlernek birbirinden Iarkh sorunlan dogurmustur.
Bu makalede evre nsel insan haklan fikrinin humanizrn baglarmndaki temel argu manlanndan baslayip hakim insan haklan aktivizmi icerisinde analizi yapilmadan
duran temel bir problemi tarnsacagiz, Bu temel problem de egemenlik, istisna , ulus
devlet ve multecilere aufla tarnsngirmz insan haklan ve siddet arasmdaki iliskidir.?

Modern Liberal Evrensel insan Haklart Fikrinin Dogu§u
Evr ensel insan haklan fikri metafizrgin temeline insam yerlestiren Bauh humanizm
gelen eginden dogmustur. Evrensel insan haklan dusuncesi insam her seyin olcusu
haline getirmekle Ron esans'm humanizrnasim farkh bir baglama oturtmusrur. Idealist, askmci, materyalist, anarsist, Katolik ve komunist bicimleri olsa da humani zm , insan dogasma dair bir inancur.U' Bu dunyadaki her seyin insanm aracsal
kullammma uygun olduguna inanan bu dusunce , insamn diger turlere karst onto-

7 Tarusmarun dinamik dogasi bize insa n hakl an tar usmalannm ulu s devletin siyasi sorunlanyla iliskili
oldugu nu, saf teolojik oku malar olmad rgiru hanrlatmaktadir CAsad , 2000 ; Arendt, 1968 ). lkinci
Dun ya Savas: so n rasi insan hakl an tarti smalanm dogal hukuk gelenegine donus olar ak okumak,
gelenekteki bir kopu sun isareti olara k yoru rnlanabilir.
8 "Locke'un keyft hukurneu kisulama olarak ku llandigi meshur dogal hak vurgusu bizim modem diye
algilama ya basladi gumz devletin bu yu yen mer kezt fonksiyonlanru yans iur ve gerektirir." CAsad,
2000 )
9 Lnsan hakla n ru ahlakci bir tarusma olarak alrnayip insan hakl anru sidde t ve siyaset terimleri icind e
so ru nsa llas urmayi d eneyecegiz. Ihiyu zluluh CAsad, 2000) iddiasma dayanan ahl akci tarusm alar bazi
tuy suz ihi ayahlrlann (Rorty, 1999 : 72) neden bu haklardan yararlanamadigim analiz etrnede bize
yardrmc i olmarnaktadrrlar . lcerme ve dislamarun eko no mis i insan haklan soy lemini or taya
ctka rmaktan daha onernl idir .
10 Hurn anizmin mu dafaasi Kanter askmc rhktan varo luscu luga , idealizmden fen om en oloj iye kada r
birco k farkh felsefi akimda yanki bulmaktadir. O n un yaygm elesurisi Heid egger'in Satre'm
ke ndilig inde nci felsefesin e saldirmasi so nrasi har ekete gecmistir. Bu elesuri insani biliml er e LeviStrauss 'un Satre ve Ta rih uzerine elestirileri yoluyla girmis ve Alth usser'in Mar ks ve Marsizmi
humanizrnden kurtarma girisimi olan kurarnsal antihUmani zm i ile yaygm bir fikir halin e gelmis tir.
Fo uca ult'dan Derrida'ya post yapisalci gelenek bu elestirin in halefidir.
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lojik essizliginde n kaynaklanan bir ustunlugunun oldugu kabulune insamn kendisinin tek o l(1ltU almasl ilk esinden dolayi dayanmaktadir.
Evrensel insa n hakl an fikri bu h u man ist gelene k te kok eul eriru bulmaktadrr . Fakat
bu insan haklan fikrinin eles tirisi, sadece insan olmamn bu iki ayakh tuysu z varhklan sidde tten koruyam ayacagmdan baska bir eyi ispa tlamaya n hol ocaus t (Yahudi Soykmrru) tecrubesinden soma oldukca yaygm hale gelrnisur.U Hann ah
Arendt , Avrup a'da multecilerin durumunu tartisirken bu multecilerin devletsiz,
hak sahibi olmay an ve en traji gi de smir disi edile meye n kisiler olmalan ndan do lay! bunlann hukukun alam dismda kaldiklanna isa re t etmistir (Arend t, 1968) .12
Bu, humani stlerin uzun zam an boyunca du sledikl eri seydi .Haklardan ve ili kilerden yoksun ama saf, mucerret ve cipl ak bir insan . Bu humani st hayal , nihayetinde
Avrupa halkl annm kabu su haline geldi.
Sekuler bir humanist olmak bizatihi kotu bir sey degildir. Fakat aym insanhk icinde yeteri kadar insan olmayan otekilere karst herhangi bir aynmci hg m mesrulugunu uretti gi icin kotiidiir. 13 Humanizrn so ru nu , vaze ttigi evre nsel ahlakci/moral diIe karst gelistirilen siyasi dilin insa nhga karst sue; islemeden insa edilernemesinden
kaynaklam r. lnsan olma kri terlerine karsit, tam insa n (Rorty, 1999:68) olarak gorulmeyen , insa nhk dairesinden dislan an bu iki ayakh tuysuz varhklarm bir kismi
sunlardir .Koleler (Thomas J efferson onla rca ko lenin sahibi olarak insa n haklan
sampiyon uydu) , vahsiler (Amerika'm n hukuken temellu k edilmesinin hakhlastmmi) , barbarlar (Sirp lann gozunde Muslumanlar ) , fundamentalistler (Cecenler vs.) ,
egitimsiz ilkeller (dun yarun dart bir tarafmdaki somurge magduru insanlar) vs.
Butun bunlar evrensel insa n haklanm dog u ran hu manizmin temelleriy di.

11 Holokost sornurgec iligin eve donu su ydu . Sornurgecilik tecru besi hum an izmin sim rlan m cizen ilk
isaret olsa da her zaman baglamm disinda tu tulm ustur . Kole ticareti yapanla n insan haklan
savunuc usu olarak gormek veya evde ki somurgecilik so ru nu ile ilgilenm eyen insan hak lan
savunucu lan sasiruc t gelmemeli. AsII prob lem Insamn suu nm belirlemektir. Kim yeterli insan
sayilaca k? Schmitt 1926'daki Britanya lmparat orlu gu j nu n parlam enter demokrasi ornegi ni
elestirirke n sornurgecilik meselesini aydm latacak one rnli bir soru so rmaktaydi: Ne Alina seh ir
demokrasisind e ne de Britan ya lm paratorl ugu j nda devletin sakinleri siyasi acidan esittiler. Britan ya
Imparatorl ugu tnun do n yuz milyon ahalisin in 0<; yuz milyond an Iazlasr Ingiliz vatanda si degildi .
Eger gene l oy k ullan ma ha kki veya ismi ge<;en evre nse l esitlik ten ba hsed iyo rsak Ingiliz
dernokrasisindeki bu 0<; yuz milyon , Alina dem okr asisindeki koleler gibi tartl ~l "naz bir ~eh ilde goz
ardl ed il m i~ ti r (Schmitt, 1926: 10) .
12 Elbeu e ki Arendt on dokuzuncu yu zyil ve yirm inci yuzyi lm ilk don ernlerinde Osrnan h
lmparatorlugu 'n u n eski lopraklanndan Osma nh Devleti ?n e kacan rnilyon la rca multecin in
durumundan bahserrnernektedir.
13 Siyasette ki erken bir insanhk kavrarru elestiris i: (Schmi tt , 1996: 54-55) "lnsa nh k kavrarru du sman
kavrarnuu disan da birakrnak tadrr cu nku dusman insan olmayi hak enne mekledir. .. lnsanhk
kavrarm ozellikle ernperyal genisleme icin uygun bir ideolojik arac ur ve onun ahlaki insan cil yaplSl
ekono mik emperyalizmin araclrur.. . Insan hk siyasal bir kavram degildir".
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Soylem Olarak insan Hsklen ve insan Haklart Aktivizmi
Bundan dolayi humanizm ; irkcihk, Ban usnmlugu ve cinsiyet aynmc ihgm in tesadufi olarak degil on tolojik olarak tutsagi olmus tur . Altem atif iyi ya~am imkanl anmn
hepsini h er turlu korulu gun sorumlusu olarak gosteren humanizm , onc ullerine kar~l cikan h erk esi somurgelestirrn eye ve insanhk dairesinin disma cika rrnay a cahsrr.I"
Son zamanlarda insan haklan aktivistl eri de bu so ru nun farkma varmaya baslarmslardir. Bu farkmdahk, son yirmi yilda revize edilmis bir humanizmin farkli sekille rde ortaya cikmasuu saglarmsnr. lnsan haklanna yonelik bu kayitsizhgi elestiren
onemli kisilerden biri Ror ty'dir. Kendisi bu durumu insan hahlan temelciligi olarak
elestirir ve insan hakl an icin an titemelci bir savu nm a one rir (Rorty, 1999:69) . Onun
bu one risi evrensel insan hahlan aleyhi ne insan hahlan hiilWriinun kabulunu icermektedir. tnsan hakl an kul turunun insan dogasi ile iliskisinin olm adi gnu, insa n
h akl annm iki ayakh tuysu z varhklan sidde tten korumak noktasmda gerekli oldugu nu belirtmek tedir. Son donemdeki insan haklan tartismalannda minimalist insan
hahlan yaklasmu oldu kca on emli bir yet tutan Ignatieff de benzer bir tavir takmmak ta ve insan dogasma dayah bir insan haklan aktivizmi yerine minimum standartlarda in sam siddetten koruyacak bir konum onerme ktedir (Ignatieff, 2001 a:5556 ).1 5 Yine benz er sekilde Charles Taylor da human ist tem elli insan hakl anm elestirmekte ve bir 6rW~en mutabahat formu olan insan hahlannda cebri olmayan uluslararasl bir mutabahat on erme ktedir (Taylor, 1999:101 ) .
Her ne kadar bu yaklasimlar diger ihtimallere nisbeten daha acik olmalan dolayisiyla takdiri hak etseler de insan hakl annm p olitik bir elestirisini sunamazlar. Bu da bi zim insan hahlan soy lemi ibaresini insan hakl an tartismalanrun siyasi harahterini
dah a fazla vur gul am ak icin n ed en kullandiguruzi izah etme k tedir.l? Bize gore insan
14 Libe ralizm ve dernokr asi arasmdaki celisk i siyasal kurarnd a old ukca ge nts bir sekilde tarusilrmsur
(Schmitt , 2000; Asad , 2000) . Liberaller, ege r bir kisi onlan n adalet ve iyi ya~am kavrarn lan ndan
tatmin olrnazsa pek de oagu rlukculukle riru koruyam azlar. Bu tatminsizlik sik hkla kmarna ile
yetinmez , liberal dem okrasi nin d usrnanlan ru dislama k seklinde huku kun ask iya ahnmasi ile
son uclarur. Sonuc ta so ru n kendilerini insan haklan soy lern i olarak ileri surrneye n ama insanltga
kar I sucun faili olarak go rulen d iger potansiyel iyi ya~a m la nn basunlmasidir.
15 Ign atiefPin ge nts bir elestirisi icin bk. Brown , (2004) ve Gutman , (200 1).
16 Mesela 19n ati eff Bauh deger lerin ahlaki ustunlugun u savu n ur ve insan hakl an soy lernini n sekuler
tem elini bu tun ulu slar arasmda ortak pay da olarak koyar (Ign atieff, 200 1: 64) . Taylor, Bauh
degerlere yaklasan ve apolojetik olarak ins an haklanmn tem elini kendi ku lturlerinde bulan
Asyalilan one cikanr (Taylor, 1999: 108 ). Rorty her ne kadar Bosna savasmda Bosnahlarla empati
k u rsa da ABD'd eki ir kcrh gm ve Bosna ltla rla Sirp lar a rasm da ki savasm ay m probl ernden
kaynak lan drgiru taru smak uzere antropo loj ik bir iddia ku llarur . Insan haklanru konu edine n
makalesinde Zizek, pr em od ern donernlerd e birli kte ya~a manm orneklerini verrn ekt e ve dogru bir
sekilde bolgedek i so ru n u Bau hlasma ile iliskileridirmek ted ir (Zizek, 2005 : 34-35) . lnsan haklan
ku lturu n u Ba nli pragma tist bit kon u mda n tem elci olmaya n bit zeminde kabul etmek , bu pozisyon
o Bauh ozneyi varsaydigi icin old ukca makuldur.
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haklan soylemi icerm eler, dislamalar, hukuk, mesrulasnrrna yon ternleri, profesyoneller, cezalar ve islah aracihgiyla isleyen bir g11«; soylemi haline donu mu stur (Foucault, 1972:38-49) .17 Bu soylem notr, apolitik ve tarih dis: bir du zen degildir .
Olus rurdugu bir bu tunluk bicuni yle cezalandmr, odullendirir, normlanm yaranr,
idare eder , yone tir , dislar ve kendi delillerini yara ur .P'
Eger evrensel insan haklan He insan hak lan soylemini ayn urabilirse k bu tar usm ayi
cok daha iyi anlayabiliriz. Modern insan haklan soyleminin dilinin Banh entelektuel ve siyasal gelene k icerisinde gelistigini evvelemirde kab ul etrneliyiz. Gorunen
o ki human izme yoneltilen farkh elestiriler insan haklan soylemi nin humanist temelin i elestirebilme kte ancak bu meselenin siyasi sonuclanru gcstermek noktasm da yetersiz kalm ak tadirlar , Bu pr oblernatige dah a iyi yogu nla abilmek ve onun
hakkinda yerli yerinde bir poli tik ele tiri ortaya koymak icin siddet konusuna yog u n la~maYl tercih ettik.

Siyasetin Kurucu Eylemi Olarak

~iddet

ve Egemenlik

Hegemonik bir soylern olarak insan haklan, insani aci seklinde nitelendirilen seyi
bireyciligin diline indirgeyerek poli tik oncullerini ve uyguladigi adalet kavranum
ortme k icin moralxahlak ci bir yaklasirn uretm ektedir. Bu rnoralxahlakci dilin otesi-:
ne gecebilme k icin siddet ve ada let aras{ndaki iliski politik bir dille tarnsilma hdir.J?
Machiave lli ve Hobb es gibi cansma ve siddet soru nunu siyasetin temel meselesi
olarak gore n klasik siyaset du sunurlerini bir tara fa birakir sak sidde t sor unsahrun

17 Rorty evre nsel insan haklanrun tem elci iddialanndan kacrnak icin (Re try , 1999 : 69 ) insan halda n
hultiirii kavramiru kullan rnayi tercih etrnektedi r (Re try, 1999 : 80) . Bu ku llarum insan haklan run
dogasmm i ~a ed i l m i~ oldugu nu yeterince adil bi r sekilde gos terme kte anca k iktidar iliskil erini
disanda birakngmdan bizirn icin yeterin ee faydah degildir . Bu nedenl e insa n hakl an soy lerni bu run
insan hakl an k..ii ltiiriiniin iktidar yo nun u vur gulamayi hedellem ekt ed ir.
18 Boyle yaparak tarusma ya ahlakci bir dil yerine iktidar soru n unu geu rmis ve i/liyu zlli luh soy lerninde n
de kacmis o ld uk. Asad kendi soy lern elestirtsin de (Somali'de) binl eree insanm olmes ine 'Ieden olan
hava bOlllbardlma nmm bi r insan hahlan ihlali olara h goriilem eyecegini ~ u n h u bunu n bireye har~1 degil
bir insan g rubuna ha r~1 i~ lell mi ~ oldugu.n u tartl ~arah soy lem in bireyci telllelini gostermektedir. Bunu
goz on unde bu lundurara k Asad bir eysel tem asi ortadan kaldiran yeni savas tekn olojilerini insan
haklan ihlalin in dism da yenide n dusunmemiz i onermektedir (Asad, 2000) . Ebu Garib ve Cenk
Kalesi'ni hanrlarsak insan insana temasm old ugu yerle rde neler old ug un u dah a iyi anlayabiliriz.
19 Bu belki de sosyoloj inin insa n hakl an iizerine bi r so ylern uretem ern esinin de sebebi olabilir. Siyasi
bir dil iiretem eyeb ilir ama kendini daha sosyo loj ik bir dil e yakm lasn nr. Bu tam da Antho ny
Giddens 'm siddet so ru nu nu ana liz etrneye cahs irke n yapugr seydir . Giddens sosyo lojik yaklasurun
sidd et meselesi ko nus unda ki kifaye tsizhgtn i, kurue u sidd et gibi siddeti n Iarkh seki lleri nt goz onu ne
almayarak ve daha da onemlisi siddeti bir bicim o larak analiz etm eyip sadeee bir sue veya kaba guc
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siyase t ile iliskisini vurgulayan du sunurlerden bir tanesi de Walter Benjamin'dir.
W alte r Benjamin, hukuk ve sidde t konusundaki yerlesik tartismalann dengesini
bozup sarsm ak icin kendine ait hukukun tarih: fels efi elesriristni gunderne getirmek tedir (Benjamin , 1986) . Benjamin'e gore sidde t, hukukun kacmilmaz ufkudur. Benjamin'in sidde t okumasi onu , siddeti doganm bir son ucu olarak gor en dogal hukuk
savu nu culan ile sidde ti tarihin bir urunu olarak goren pozitif hukuk savu nu cularmdan ayirm ak ta ve sidde ti k endi ornekl erinden bagimsiz yani icerik olarak degil
bi cim olarak an aliz edebilecegimiz daha siyasal teolojik bir alan yara tm ak tadir.I''
Benj am in sidde ti adale t m esel esinin m erkezine k oyar ak sidde ti farkh ad alet n osyonlan icin muhtelif mesrulasunci soylern sekilleri ureten kurucu eylem olarak
anlamak tadir, Kurucu bir eylem olarak sidde t, go rgu tamklan tarafmdan tam am en
tu ke tilemez . Bu tip bir oku ma bize hukuk ve ad alet arasm da ki iliskinin ic ice nasil
gec tigini ve h er yeni ada let bi ciminin sidde tten neset ettigini anlamarmz; sag lar.
Diger alternatif ada le t talepl eri, ulus devletin kurucu sidde t arum yan i gizli ve dogal olm asi b ekl en en kokenini aciga cika rarak tarihsellest irdiklerinden , insanhk su( u kavrarm ulus devletler tarafm da n bu alterna tif ada let talepl erini basnrmak icin
canh tu tulur.U
Benja mi n ile ben zer olarak Car l Sch mitt de sidde t kavrarmru m od ern devlet kurarm baglam m da tar nsmak tad rr , Teo lojik ina nc lar ve onlan n sekuler versiyon lan
arasm da bir sureklilik goren Sch mi tt , sidde ti sadece tarihsel ve sosyolojik bi r realite degil aym zama n da siyasi teolojik bir in sa olarak da tammlamaktadi r. Sch mitt'in
egemen istisnaya harar verendir seklinde ki m eshur formulasyonu da kokenl erini bu
an alizde bulm aktadi r (Schmitt , 1985:5) . Boylelikl e siddet salt bir isti sn a ya da haklarm ihlali olarak gor ulernez. Siddet, ulus devletin bir ihtimal haline gelme saru nda n yani bizatihi is tisnaligm ke ndi kosullanndan n eset ede r. lsti sna durumu , liberal siyase t teorisyenlerinin iddia edeg eldikleri gibi yone tilebilecek bir istisna degil-

20 Benja min h ukuk ve sidde t aras indaki iliskiyi analiz ede rke n iki farkh sidd et bicim i tam rnlam aktadi r:
Hukuk yaple I ve hukuk koru yu eu . Hukuk yaplCl sidde t adale tin uygula nmasiyla yeni bir h ukuk
onerir. Aym zamanda, bu yeni h uk ukun ku ru eu am bir h ukuksuzlu k am dir. Bu an eski hukuku
askiya alan hu ku ku n saf edirnse l (pe rlormative) arudir ama yeni huku kun da bir par casi degtldir
cunku sadeee edimsel eylem arunda n so ma onun bir par casi olabilme ktedir . Eski hu ku kun norm ve
kura llan bu yeni hu ku kta tamarnen anlasilrnaz olur lar. Diger laraftan hu ku k koruyu eu sidde t kendi
gucunde n dolayi degil hukuk - tehdidin Inuglt'lkllgmdan dolayi caydmci olrnaktan ziyade tehdit edici
bir guc ola rak goru n ur . Te hdit hukuk un gerce k ternelidir (Benja mi n , 1986: 285 ). "Yasal eylemlerden
ziyade hayat ve olum iizerindeki sidde t uygu lam alan sayes inde hukuk kendini tekrard an teyu
etme ktedir" (Benja mi n , 1986 : 286 ). Benjamin dernokrati k toplumlarda polisin durumun u hukuk
yaplel ve hu ku k koruyueu sidde tin aym duru mda bi r araya gelmes ini gosrermek icin tarusmaktadir .
21 Derrida insanltk sucunun eko no rnisini tar tisir ve onun nasil egem enl igi konu su nda kis kanc olan
ege rnen gucun elinde old ugu n u gos terir (Derr ida, 2002: 58) .
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dir . Fakat tarum itibanyla ve tam anlarmyla istisna ongorulemez, sirurlandmlamaz,
yasallastmlarnaz veya tahmin edilemez bir istisnadir (Schm itt, 1985 :7) .22 Hem
Schmitt hem de Benjamin siddeti uzun bir donem pozitivist, deist ve panteist politik teolojinlerin etkisiyle Bauh politik teolojiden surgun edilmis Mesihci bir baglama oturtmaktadular. Bu pozisyon, olumsalhk ihtimallerini tekrardan haurlatarak
elestirel bir pozisyonun kurulmasma zemin haz rrlar .
Schmitt boyle yapmakla modern devlet egemenligini, z orlama ve y onetme tekeli olarak degil listisnaya] narar venne teheli olarak anlamaktadu (Schmi tt, 1985 ). Egemen, hukuk ge(:ici olarak ashiya almdlgmda harar venne gUcune ve hakkma sahip
olandlr. Bu nedenle liberal anayasalci yaklasrm, egemenin istisna yonetimini ortadan kaldirmaya, istisnayi yonetmeye ve egemenlik sorununu basnrmaya cahsmisnr (Schmitt, 1985 ) .23
Schmitt'in siyaset teorisinin teolojik okumasma gore deist yaklasrmm egemeni dunyanm dismda bir dunya muhendisi olarak kalrms , yasamdan mucizeleri ternizlemis ,
egemenin karar verici (desicionistic) ozelliginin onemini inkar etmis ve onun gucu nu halkm iradesine donusturmustur (Schmitt, 1985 :13) . Bu panteist teoloji ve ickin
nosyonlar aracihgryla da demokrasi teorisi pekistirilmistir (Schmitt, 1985 :11) . Bu da
monarsik bir mesruiyetten demokratik bir demokrasiye gecisin ~igidir. Her ne kadar bu politik teolojiler egemenlik sorununu bask! alnnda alma ya cahssalar da mesele kendisini en iyi sekilde yirminci yuzyil ulus devletinde gostermistir.
Schmitt'in egemenlik kavranu, (:ifte standart siyasetini, ikiyuzluluk ahlakci bir dile
indirgernedigi gibi bu problemin siyasetin ontolojisinden kaynaklandigmi iddi a ederek egemen ve siddet iliskisini anlamak icin yeni bir alan acmaktadir. Schmitt
siyasi ilahiyatmda, hu ku kun ustunlugunu korumasi beklenen devletlerin , hukuku
hey]: olarak ihlal eden karakterlerini aciklamaya cahsir. lnsan haklan soylerninin
temelindeki dusunce bireyi devl etin keyft siddetinden korumaknr. Oysa Schrnitt'in
de gosterdigi gibi keyfI siddet ve hukukun miitemadiyen ihlali devlet icin bir istis na degil bizatihi onun varolus kosulud ur .

22 Giorgio Agamben yeru yayinla nrms olan

istisna durumu ki.tabmda kavrarnm seceres ini vennekte ve
Schmitt yoru rncu lan m n kavrarnm one mini ve politik sonuclan ru hakki yla takdir edernedikle rini
ifade etme ktedir. Agarnben'e gore istisna dururnu demokrasi ve mutlakly et arasmdaki belirsizlik
e~ igidi r (Agam ben, 1995: 3).
23 Agam ben ABD Yurts everlik Yasasl ornegini verip bu yeni yasam n tutuklulan n hicbir yasal kimligini
tarumadignu soyleyerek yeni bir yasa olus turdugu nu ama hukuku askiya ahp geclci bir istisna
durumu yaratugm i belirtir (Agamben , 1995: 4) .
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Ulus Devlet ve Vatandas Haklan : insan Haklan Meselesi
Hannah Arendt Ulus Devletui Du~~u24 isimli makalesinde , siddeti ulus devletin tarihi ontolojik konumu olarak anlamaktadir. Hannah Arendt boyle yaparak multeeiler sorununu ve insan haklanm ulus devlet ve siddet baglammda kavramsallastirrrustir. Arendt'in multecilerin durumunu sorgularnasi Birinci Dunya Savasi'run
hemen ardmdan baslamaktadtr. Yeni kurulmus ulus devlete gore bazi insanlar bir cok nedenden oturu ulusun disma anlrmslar ve kendi dogduklan topraklardan surulmuslerdir. Bu kitlesel nufus degisimi bazi insanlan devletsiz duruma donusturmu s bu da modern dunyarun hak sahibi olmama sorununu dogurmustur. Bu gayet
som u t ornekte Arendt, hak sahibi olmakla bir devl etin vatandasi olmak arasmda
icsel bir iliski gormektedir. Bir zamanlar ki~iye y abanaiastmiamas: oldugu dusunulen haklardan yoksunl astmlmasi sureci siyasal alanda silinemez izler bir akmis ve
bu da nihayetinde Holokost icin zernin hazrrlarmsur.
Bu donusumu ve mubadeleyi gerektiren sosyal hareketler insan haklan yarulsamasm m sonunun geldiginin de isaretiydi (Arendt, 1968:155). lnsanlarm degtl sadeee
vatandaslan n h aklan vardi. Sadeee vatandas olanlar hukukun korumasmdan yararlanabilmekteydiler. Multeciler devletsiz, korumasiz , hak sahibi olmayan ve srmr
dl 1 edilemez bir konumdaydilar (Aren d t, 1968:156) . Bulunduklan ulkede yasal
meveudiyetinin olmamasmdan dolayi multeci, hukuku muternadiyen ihlal etme k
zo ru n dadir, Bundan dolayi multeci bir su clu ya donusmekte (Arendt, 1968:166) ve
kad eri polisin merhametine terk edilmi$tir. 25
Monarsik ve teolojik bir donernden humanist bir donerne gecis, insaru hukukun ve
m esruiyetin merkezine yerlestirrnis, boy Ieee insan tek egemen haline gelmistir
(Arend t, 1968:171 ) . Bu egemenlik demokratik yone timl erin be lirmesiyle uluslara
devredilmi tir (Aren dt, 1968:171 ) . Netieed e eger bir kisi egemenligi elinde tutan
halk veya ulustan gelmiyorsa gercek bir insan olarak gorulmemeye baslandi
(Arend t, 1968:172 ) . Evrens el ve devredilemez oldugu varsayilan ins an haklan boylelikle sadeee vatandaslara bahsedilmis sivil haklara donustu (Arend t, 1968:173 ).
24 Her ne kad ar Arendt ok uyu culan insanlJ h durumu yazan ile ulus devletin d~~il yazan aras mda bir
su reklilik gormeye meyletseler de bu ikisi aras inda muaz zam bir [ark vardir. Arend t'in siyaset ol1cesi
eylem olarak siddeti tamrnl ayan tutumu , yani sidde ti siyasal yasam icin gereke n altya piyi kurduktan
so ma siyaset sahnes inden cekilen bir eylem olarak gormes i, Schmittci bir dil kulLanacak olurs ak
Arendt'in deist siyasi ilahi yaundan zuhur etmektedir. Fakat ilk metinde Arendt ulu s devletin
sidde tini ulu s devlelin onto loj ik karakteri olarak gorme kte ve sidde ti bir pat oloji olarak
tarumlamamaktadir.
25 Arendt'in bir hamm vazedid olarak polisi gos termes i Benja min'in demokratik toplumlarda ki polis
analizinde n tonl ar tasun aktadi r. Bu nedenle polis kendiliginde n ve dogrudan insa nlar iizerinde
hu km eden bir otorite olarak algilanrrusnr" (Arendt, 1968 : 167) . Polis, hukuku , sidde ti ve egemenligt
ile uygul amak tadu.
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Bu n ed enle va tandas degil de salt ve yalm zca insan, butun haklardan soyun du ru ldu cu nk u 0 k endisine bir melee ve ko ru m a saglayaca k bir topluluktan yoksun du .
Bu nlar hukukun sm m run dismda kalm aktaydilar (Arend t, 1968 :176) . Yalmz ca or ganize olrnus bir insanhgm kurulmasmdan sonradir ki bir kimsenin insanhktan
dislanabilm esi mumkun olabilmis ve kisi sidde te acik hale gelmis tir (Aren dt,
196 8 :177). Burada su meshur alm tiyi hatirlatmak lazunr'Kisi, kisi olarak tem el n iteligi olan insanhk on uru nu kaybetm ed en insa n haklan diye nitelendiril en seyi
kaybed ebilir" (Arend t, 1968: 177). Multecinin durumu esas m da insa n m durumuydu o"Du nya, ins ano glunun soyut crp lakligm da kutsal hi cbir sey bulam adi " (Are nd t,
1968:79) . Mesel e kisinin sadec e bir insa n olmasi ama bask a hi cbir sey olama masi
ve butun siyasi nitelikl erini kayb edip salt ve yalmzca bi r in san a donusmus olmas idir (Arend t, 1968:182) .
Arendt' in analizi, in san h akl an soy lemi ile u lus devlet arasmdaki girift iliskiyi , stddeti onu n tesadufi bir unsuru degil de ozu olara k gorerek ifsa etme ktedir. Bun da n
dolayi insa n haklan soylernini n ortaya crkrms olm asi multecileri koruyam amakt adir. Bunun sebe bi de ahlakc ixmoral dilin dayatngi gibi mod ern egeme nlik anlayisinm seytani ya da kotu olmasm da n dolayi degil insan hakl anmn iceriginin bos, an zi ve siyasi olmas m dan dir. Son altm is yild rr BM ve onu n uluslarar asi kurumlan ortaya cikrms olsa da in san h akl anmn, egeme nligin ve sidde tin tem el durumlan degi~meden kalml~nr.26

Boylece sunu iddia edebiliriz: Mode rn siyasal toplumdaki yabanci, bu topluma ait
olmayan disandakidir. Yaban ci msanhgm dis smm dir. Sadece vata ndaslar insan olabilirler ve hakl ardan yararlana bilirler. Her insamn aym hakl ardan fayd alan abilm esi
icin ya butun ulus devletlenn huresel bir biTle~ih devletler olmas i ya da bir humanist
hozm opolitanizmin hakim olmas i gerekir (Kristeva, 1991: 98) Cunku ulus devletin
dogasi, kendi vatandas lan na ozel bir takrm h akl ar vererek digerlerini dislam a manOgi uzerine kurulrnustur. Krist eva "Eger yabancilara bilincli olarak bu tun insan
haklan saglam rsa bu kisid en vatandas h k hakl an alm digin da geriye ne kalm ak tadi r?"
diye sorar (Kristeva, 1991:98 ) . Mode rn siyasi metinlerd eki bircok durumda, insari-

26 ABD'd eki so n gelism eler mu ltecilik d urumunda n yararlanmak isteyenl erin konumun u anlam arruz
acisinda n hayati bir one me sa hip tir. Du n ABD'deki hispanik isciler (ABD'de ya~aya n Or ta veya Latin
Amerika kok enlile r) multecil ik dur u mun u pro testo etme k icin ge ne! bir grey gercekl estirdiler (1
Mayis 2006), her ne kada r protestolann sunumu apolitik olmaya meyilli olsa da bu pr ot estolar kaca k
hispani klere kars t yapil an ki tlesel tutuklarna ka mpanyalanrn , ev baskmlanru ve keyft polis sidde tin i
ateslem istir. Bu da gosten yor ki d urum az veya co k aymdir. Eger bir gru p kitl esel bir gene! grey
"agnsl yaparsa devlet eli ko lu bagh saki nce durumu izlemem ek te aksine eylemi kendi mesruiyeti icin
bir tehlik e olarak ka bul ed ip huku ku asklya alma ltta ve po lislerin keyft sidde ti icin alan acmaktadir.
Bu, Benja rnin'in mod ern toplumlar da po lisin hem bir h uk uk saglayici hem de hu ku ku koruyucu gil"
olarak hi m mann ; vn rlt /Tl dedici sevdir (Ben iami n . 1986: 28 7).
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dan vatandasa dogru olan bir dil kaymasi bu haklann , bu sifatla hakl ar degil de vatandashk vecibeleri olarak anlasildiguu gos termek redir (Kris teva, 1991:149) . Ozgur,
esit ve dogal insan seklinde tarumlana n kisi ash nda insan degil vatandasnr ve dogrudan politik, bundan amra de ulusaldtY (Kris teva, 1991:150) . Bu nedenl edir ki Kristeva, lnsan Haklan Bildirgesi'nin in san hakl an hakkmda olmadigim bilakis insanlann ulusal haklan ile ilgili oldugunu ifade etme ktedir (Kristeva, 1991:1 51) .
Benjamin'e benz er bir sekilde Derrida da siddeti toplumu n kendisini olustu rdugu
edimsel, kasitsiz ve kurucu bir fiil olarak ele alma kta dir, Eger bir kisi hukuka tabi
olmazsa ozne olamaz . Hukuka tabi olmamak; adil olmak veya olm amak hakkmda
ko nusmarun anlamsiz hale geldigi, insamn hayvan a indirgendigi durumdur. Bundan
do layi hu kuk, (hu kuka tabi olmakla) ozne olmanm imkamrun ilk gostergesidir.
Derri da'ya gore hukukun mevcudiyet sam onu n guc e ve sidde te dayah uygul an abihrligidir .J? Guc olma dan hukukun cebri ya da uygulanabilirligi olmaz . Benzer
sekilde adalet de adalet olara k var olabilme k icin guce ih tiyac du yar. Adaletsiz gu c
mustebittir; hukuksu z adalet ise kendisiyle celisir, Hukukun kurulus am ne adil dir
ne de adil degildi r Iakat saf bir edimsel siddet arudir. Hukukun bu kurulus am gu c
ve sidder ten ibar etti r .28 Bu anda adalet icin bir kriter olacak onse l bir hukuk ve durum mevcut degildir. Hukukun kokeni bu nedenl e ba ka hi cbir $eye degil sadece
kendisine dayanmaktadrr .I? Bu yasal olan ya da olmaya n bir durum degild ir . Herhangi bir zemi ni veya temelciligi , kendis ini mesnetsiz sidde: seklinde kurarak asar.
Derrida'ya gore de bu oto rite icin mistik bir temel yaratmak tadir. Benj amin ve

27 Bu makal enin orijinali Zur Kritih der Gewalt. Derrida Force of Law isirnli makalesinde Gewalt ve
Kritik kelirnel erinin \;agn?lm lan na I?Jk tu tm ustu r. Gewalt'm a nlarm , siddet , mesru gU\; ve hakh
o toritedir (Derrida , 1992 : 6). Bu gu cun farkh ozelikl eri olan karakterin i gostermektedlr. Kritik
sadec e nega tif bir yargJ anlamma gelmeyi p hiihiim, ya rgJ ve tethih anlam lan na da gelm ek tedir
(Derrida, 1992: 3 1). Anlami, bu sadece ~ idde t i n hritigi degil aynca rnesru oto riteni n yarglSl ve
tetkikidir.
28 Derrida'run hukuksuzluk yoru rnu Freud'un babarun olum u yoru mu ile oldukca benz erdir. Freud 'a
gore ne baba ne de coc ugu yeni hukukun bir par\;aSI degildir . Enses t tabus u olmad igm da baba-ogul
iliskisi de o lmamakta hatta baba ve ogu l da olma maktadir . Bu isimler sadece suctan so m a m umkun
olmaktadir. Suc un tarn am kararsizhk (undecidability) am dir .
29 Huku k kendisi ni san ki bir kok ene sahip degiimi s gibi sunmaktad ir ki zaten baska turlu de
mesru lasunlamaz . Faka t on un bir kok eni vardir ama bu koken bir ko kendir . lste bu h uku ku n
hukukudur (Derrida , 199 2a: 191 -192 ). Bu fikri savu nd ugu zaman Derrida , Benjamin?in sidde t
elestirisi onerisi ni takip ed iyorm us gibi goru nm ektedir; sidde tin elestirisi sidde tin tarihinin
felsefesidir (Benjamin , 1986: 299) . Hukuk icin tari h cekilmez bir seyd ir. Hu kukun kok en i
imhilns1zllgln imhilnslZ hihilyesidi r (Derr ida, 1992a: 200). Bu daim i olara k im a nln aS11 kok enini
ortadan kaldiran insan haklan so ylerni argu ma nla n na da benzerdir ama ayru zam anda, insa n hakl an
eles uris inin mesr ulugun un alum kazm ak icin onu bir tarih d isi (ahis to rical) var liga do nusuirmeye

dan vatandas a dogru olan bir dil kaymasi bu haklann, bu sifatla haklar degil de vatandashk vecibeleri olarak anlasildiguu gostermektedir (Kristeva, 1991:149) . Ozgu r,
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Schmi tt'in yolun u elestirel olarak takip eden Derrida, haklar konusundaki konusmalann otoritenin mistik tem elini sorgulamadigi su rece hie bir seyden bahsetmedigini savu nur.
Fouca ult yeni yu kse len bir ik tidar sek lm in yani biyoik tid ann onemi ne isaret ede rek insa n haklan soy lernini mod ern oz nenin olusumu ile ili kilendirir. Mod ern
devlet, du zen e ve devamhhga dayah den etim uygulamalan arac ilrgiyla tum siddeti
tum nufusa yayarak ozne ler ur ettigi icin haklardan honusmai: Fou cault'a gore tarnsmaya pek de yardnnci olma ma k tadir . Zira oz ne zaten topluma yayilmis bir sid detin urunuyk en na sil olur da bu goz ardi edilerek hakl ar soy lemine gecilir. Yeni
biyoik tidar kisinin hayauna so n vermekle degil disipline edici yeni teknikler , bedeni n yone timi ve hayaun idaresi ile ilgilenmektedir (Foucault 1984:262) . lsken ce, eski temasaya dayah biciml erinden farkh hk arz etme kte ve kamusal alandan e;;ekilmektedir (Fo u cault 1995 :7) . Bu isken ce biciml erinin yerin i alan modern hakla r
soylemi, iskenceyi modern cezalandmci sistemle rle degistirmektedir.X' Mod ern
donemde cezalandirma sistemi islah edic i araclarla uysal bedenl erin yeniden ur etimi ne dayanmakta ve eger bunu ba aramaz ise 0 zama n da bu tu n bir nu fusu yok
etmektedi r.

~iddet , Egemenlik ve insan Haklan : Zorlu Sir Uygen
Agamben modern ulus devlete yaklasimmda ickin on toloji yo lun u takip ede rek
Schmittci egemene referan sla insa n haklanm so rgular. Insam tek bir bu tunluk olarak degil de Rom a oncesindeki gibi batiin can h varhk lan n ya lm y asamalcanuu k 01gusu olan zoe ve bir grup y a da bireyin bir ozel ligi olan y~am (a) bi{:imi biy os eklm de ikiye aytran Agamben , Arend t'in multeci pr obl ematigini so rgulamaya devam
ede r (Agambe n 1998:11) . Are nd t'i destekler sekilde kisinin tam da in san toplumundan dislandigi anda in san olabildigini savu n ur. Sad ece bir insan baska bir sey
degil. Agamben'e gore bu in san olma durumu zoe ile aym seydir. Yani insarun e;;tplak hayanna ama asla biy osa degil. Arendt'in bah settigi bu an Agamben'e gore tam
da biy os'un zoe ile ayn lmaz bir sekilde birlestigi yerdir. Boylece mod ern ulus dev let de bir biyoiktidara donusur ve ciplak hayau politik ya~a mm merk ezin e yerles tirir (Agamben, 1998:11) .
Bunda boyle Bu tur saf insanlan homo sacer olarak adlandmr Agamben. Egeme n'in
homo sacer (kutsal in san; oldu ru lebilir ama kurban edilemez kisi) ile ortak bir yam vardir . Hem egeme n hem de ku tsal in san ayru an da sistemin hem icinde hem de
dismdad irlar . Homo sacer (ku tsal insa n) insa n olabilen ama baska bir sey olamayan

30 Ozellikle Avrupa Hrisu yan gelenegmde iske ncenin degisen dogas i icin bk. Asad , (1993 ). ozellikle 83])4 <
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mod ern bireydir. Bu ku tsal insan cip lak ha yau tem sil eder. Boylece multeci bir istisna teskil etmeyip tam da modern ulus devletin do gasma tek abul etrn ektedir. Bu-:
na gore insani yardim orgu tleri vatan das haklannm insan haklanndan aynlmas im
ka bul ede rek mod em ege me n biyoiktidarla gizli bir dayamsmayi devam ettirirle r
(Agam ben, 1998 :133) . Boylece siyase t total bir biyosiyasete donusur ve multeci de
mod em ulus devletin e~igi ve smm olarak kahr (Agamben , 1998:134 ) . Bundan dolayi Agambe n'e gore biyosiyaset cagm da egeme n duzenl en em eyen sidde ti ile kultu r
ve doga arasinda bir eklem lenme e~ igi olarak mutemadiy en p plak hay at: uretir
(Agamben, 1998 :18 1) . Bunu yapmakla Agamben multecinin durumunu butun vatandaslara gene lles ririr. Boylece bu an dan itibaren her vatan das fiilen h omo sace r
halm e gelir -insan dir ama sade ce multecilik durumunda goru lebilen bir insanhk.-

$iddet ve Haklar: Liberal CerCfevenin DI~mdan DO~Onmek
lnsan hakl an tarn m alanrn onc eki tarnsmalann l~lgtnda oku dugu mu zda konunun
yalmzca evre nselci lib eral siyase t teorisinin cercevesin de tarnsrlm asuun oldu kca
sirurh bir in san hakki anlayis im n ortaya cikm asma ned en olacag i asikardir. lnsan
hakl an meselesinin bugun anladignmz sekli yle ortaya cikis r, ulus devl et yapilan run dogmasm dan som a soru ns allasu nlrmsnr. iddet ko nus u modern ulus devlet
sis tem ini n yasal ve siyasi anlayisma gore tasnif edilme ye baslanrrn snr. Evren sel in san hakl an mefhumu zama n ve m ek an stmrlamalanru asan bir anlayisrrus gibi su nulmaya cahsilsa da evre nsel in san haklan fikri m od ern ulus devletin icinde ve bu
sirurlann otesin de , idd ete karst sim rh bir koruma sag lama girisim idir . lnsan hak Ian ih lalleri u zerine yapilan tar usmalar gu nu mu zde devletlerin kendi vata n das lanna karst uyguladigi sidde te veya mil is guc lerin yah ut illegal orgutlerin, bireyler
veya Dar fur Krizi'nde oldug u gibi belli gru plar u zerindeki sidde tine yogu nlasnuslardrr. lnsan haklan tarn masiru hukuki bir zerninde yu rutme k konunun an lasil masmda ve onlen mes tn de fazla bir ac ihm getirmeyece k tir zira bu tarnsm a hukuki
degil Ielsefi ve siyasi bir tartism adir.
Ulus devletlerin sm irlan icerisinde islen en in san haklan ihlallerine ve h enuz m esru devlet status u kazana mamis siyasi grup lar baglarrunda u ygul anan sidde ti aciga
cikarabilmek icin ulus otesi kurumlara yogu nlasmak anlam h bir gi ri~im olaca k nr,
Ulus devlet egeme nl igi ile iliskide zuhur eden so ru nlarm ust esinden ge1me k icin
ongo ru len me ru ve so rumlu bir koruma gelistirilmesi fikri etrafm daki ihtilaf imdiye kadar liberal siyase t teo risinin varsayimlan ile iliskilendirilmemi stir . Liberal
in san haklan teorisinin kavram sal yapisl vatandas ve devlet iliskisine yogu n lasma k ta bundan dolayi da iddeti , isleyen bir sis tem in icindeki patoloji olarak kavramsalla tirma ktadrr. Ulus devlet kategorilerine go re istisna sayilabilece k ve ulus
devletin vatandashk sim rlan icin e alrnadigi go~ men , rnulteci, kacak s tatu de olari150
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tisnamn hukukunun olma mas i siyasi gu ce sim rstz bir alan tammaktadir. Liberal siyasetin evre ns elci ideallerinin belli alanla rda pratiz e edilmesi siyasi gu ce bu alanlar
dismda sm trsiz yetki kullanabilme serbes tisi tammakt adir. Hukuki s tatusu mu glaklastmlrms Guantanam o gib i her tur hakkm rah atca ihl al edi lebildigi alan larm
olus turu labilmes i aym cerceve de mumkun olmus tu r.
Sidde tin dogasmm mod em siyase t teorisinde oze llikle de onu n lib eral versiyonurida oldukca dar bir sekilde tarumla ndigi kanaatindeyiz. Eger sidde t bo yle dar sekil-:
de taru mlarur sa insan hakl an anlayi I da smirh olacaknr bu da liberal siyaset teori -:
sinin cikrnaztan na takilmarruza neden olacak nr. Insan haklan ihl alleri sadece dogrudan sidde t uygulanmasi yoluyla olma ma k tadir . Sidde ti mod em devlet suurlan
icinde basi tce patolojik bir durum olarak tarum lama k kolaycihkur. Sidde t cogu zaman sistema tik , kaps amh ve degisen dinamiklere de uyum saglayabilen bir uygu lama haline gelebilir. Bu uygul am alara hukuki bir kIM gecirilerek uygul amalar modem siyase tin sirurlan icerisinde mes ru eylemler olara k sunulabilir. Siddete dair
uygul amalar siyasi ve toplumsal no nnlar ve ku ru mlar arac ihgiyla oldugu kadar
gu ndelik eylemler imiz de , soy lernlerimiz de ve basmm soy lemlerinde de gu ndeme
gelebilir. Sidd etin dogasi dr am atik bir sekilde donusturulmustur ve bu donusumu
modem liberal hakl ar nosyon unun sagladigi arac larla anlama k oldu kca guctur .
Bu cahsmada sidde t daha kapsamh ve sistematik bir uygul am alar butunu olara k
analiz edilme k tedir. Insan hakl an tartismalan, eger gittikce dah a karm asikl asan ve
sembo lik formlar almaya baslayan cagdas ihl al biciml erini goz ardi ederse insan
hakl an etkis iz bir hale gelmeye ba layacakur. lnsan hakl an konusu adece teme l
haklar tarus malan cevresine sikis n n lma ma h dir. Siddet dah a ka psam h bir tehdit
olarak tammlanmah ve gelisme k te olan yeni ve dah a sinsi ihlal bicimlerini onlemek
icin Iarkh mekanizmalar gelistirilmeye cahsilma hdir. Boyle bir yaklasnmn li beral
siyaset teorisi etra fm da dogmus olan insan hakl an meselesinin an lasilmas mda pa radigm atik bir degisim getirecegine ina nma k tayiz .
Sidde n mod ern ulus devletin tem eli olarak gos terrnek, soylernin politik dogasim
gos terme k noktasmda yardimci bir unsur olabilir Iakat mikro du zeyde siddet analiz lerinin am pirik ornekle rini gos terme k noktasmda yeterli degildir . Bize daha somut
gozlemler yapma imkam verecek mikro duzeyd e siddet simflandirmast saglama k icin
] ohan Galtung'un analitik siddet siruflandirmas im kendi Iormulasyonumuza adapte
ettik. Galtung'u n suufla n dirmasi mo dern ulus devlet gibi mod em siyasal orgu tlerin
mekansal sirurlan m asmaktadir . Aynca siddetin cagdas formlanru gos termek icin
Beatrice Hanssen'in postmodem ~ iddet kavramsallasnrmasmi da kullanacagiz.
] ohan Galt u ng'un ana litik sidde t simfla ndirmasmm, insa n hakl an ihlalleri ile ~ id 
det arasmda ki iliskinin dah a derin likli bir ana lizini yapabilmemiz icin oldu kca fay1- . "
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dan sidde t yapisal ve kulturel sidde t katrnanlanrun uzerinde durmaktadir. lnsan
haklan tarns ma lan kok enl eri derinl ere inen, toplumlann sembolik ve kulturel
kodlanna kadar islemis siddetin kulturel forrnlanyla yuzlesmektense dogrudan
sidde t ile bazen de yapisal sidde t ile ilgilenmektedir. Dogrudan siddete dair uygulam alan tespite etrnek ve bu uygulamalara karst argu ma nlar gelistirrnek daha ko laydir . Gorece daha zor olan ise kulturel sidde ti gundem e alip tarusm ak ve bunu
onleme yon unde pr atik onlernler gelistirme ktir. lnsan haklan konusunda faaliyet
gostere n ulu slararasi kuruluslar , kulturel siddet sekillerini anlama ve bununla mucadele etrne konulannda hazrrhkh degillerdir. Avrupa merkezcilik- J, oryan ralizm 32 , emperyaltzm-J, farkh din rnensuplarma karst ho sgorusuzluk-" ve kutsal
sava soylernlerini kulturel sidde t formlan olarak deg erlendirmenin bu sidde: bi{:imlerinin isleyisi konusunda acihmlar getireceg ini du sunmekteyiz. Dunya siyasetinin temel vurgusu son yillarda insan haklanmn korunmasi, dernokratiklesm e ve
neoliberal kuresellesm enin destekl enmesini savu nan ilerl emeci bir soylernden, ku resel terorun onune gecilm esi ve kulturler arasi causmalan onl erneyi vurgulayan
savu nmac i bir soyleme evirilmistir. Gunumuzde uluslararasi ve etnik cansmalarda
kulturel ve sembolik dagarcrklara daha yogun referanslar yapilmaktadrr. Aynca
dunyarun her tarafinda kulturel acidan otehi olarak tarumlanan insanlara karst ayn mci uygulamalar luzla artma k tadrr. Bazi insan gruplan nm ternel haklan korunamamak ta ve bu insan gruplan muhtelif sekillerde ki sidde t turlerine maruz kalmaktadrrlar. 35 Bu ihlaller siyasi soylemler, sar kilar, kari ka turler ve vaazlar gibi sembo -'
lik kanallar kullarularak normallestirilmektedir . Cagmuzda kulrurel caus malan

31 lgnati eff'in pozisyonu ned en bir Avrupa ruerkezcilik elestirisine ihti yac duydugurnuzu cok iyi bir
sekilde izah etm ekted ir. lgnaneff bir taraftan insaru kutsal olarak goren insan hah/an putperestligini
reddetmekte (IgnatieCf, 200la: 44 ) ve bizi her medeniyeti birbiriyle esit tutrnaya sevk eunekte, diger
taraftan da , Miis liimanla n eles ti rmeye lslam'i oto riter ve patriarkal olarak damgalayarak
baslamaktadir (lgn atieff, 200la: 58 ). Insan hakla n anlayismda iyi bir d uzeye ulasmis o larak
gosterdigt iyi Miisliiman ulkeler icin verdigt ornekler ironik olara k basortusunun sokaklarda dah i
yasak oldugu Tu nus , lslamci muhalifleri ile yillardrr kir li bir savas yuruten Cezayir ve laik Banet bir
dikta tor tarafi ndan yillardir idare edi len ve uygul adigi idam ceza lan He meshur olan Misir'd ir.
Igna ueff'in insa n hakl an mi ni malizrnlnin asgari du zeyi on un sosya l ve ku ltu rel Iark hhklan
denetleyen bir eyselci liberalizm i He uyurnludur. Bu neolib eral durusun dah a detayh bir ana lizi icin
bk . Brown, (20 04).
32 Avru pa Insan Haklan Mahkernesind e baso rtu su He Hgili bu tun tarnsmalar insan haklan
soy lerninde ki derin oryantalist inane r omekle me kted ir,
33 ABD'ni n Afganistan' r isgall, Napolyon'un MISlr?1 isgal ettigi nden beri kull amlan ernperya lizmin
bahan esi o la n hadml a n Islam'ln erhell egemen liginde n hu rta nn all soy le mi aracihgi ile
hakhlasun lrmsur.
34 Papa XVI. Benedict'in son zamanlardaki Islam karsiu soy lemlert ve Danimar ka'da meydana gelen
karikatur kriz i kulturel ve dint ho~go rl1sl1 z1iigii n sadece kucuk bir bolumunu yans itmaktadir.
35 Daha once de tarusuguruz gibi bu dl?la}'lc\ uygul am alar insa n haklan soy lemi ir;in tali unsurlar degil
bizzal o nu n kurucu parr;aslwr.
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anlamak ve bu causmalan onleyebilmek icin kulturel siddeti ureten , sembolik yonu agir basan araclann irdelenmesi gerekmektedir
Galtung, kaltiirel suidet: insanoglunun varolusunun sembolik alam olan kulturun
bir boyutu olarak tamrnlamaktadrr. Kultur, dogrudan ve yapisal siddetin mesrulastmlmasmda kullarulabilen din ve ideoloji, dil ve sanat ile ampirik ve formel bilim
tarafmdan pratize edilmektedir (Galtung, 1990 ). Kulturel siddet gorunmezdir ancak zarar venneyi amaclamaktadir hatta kelimelerin ve birtakim gors el sembollerin
toplum icerisindeki pratik yansim alan olurncul dahi olabilir. Bu, entelektuellerin ,
gazetecilerin, din adamlannm, siyasetcilerin ve askert egiumin urettigi bir siddet-00. Kulturel siddet bir takun siddet turlerini iyi ve kabul edilebilir olarak tarnmlamakta ve benzer sekilde bu adal etsiz sosyal ve siyasi uygulamalann somuru sekillerinin mesrulasnnlmasi icin de kullamlabilmektedir.

Dogrudar: sidde: fiziksel zarar vermeyi hedefleyen gozle gorulebilir bir sidde t turndur, Yaplsal suidet. dogrudan zarar vermeyi hedeflemeyen ancak zaman icerisinde
iliskilerin butunune sirayet etmis, goruumez ancak oldukca koklu bir siddet formuduro Dogrudan siddet en fazla cekinilen siddet turudur ancak dogrudan siddetin en
tahripkar siddet turn oldugunu iddia etmek dogru degildir. Somurgecilik, kolecilik ,
isgal ve ekonomik somuru gibi yapisal siddet bicimleri, dogrudan sidd et yonternleri de kullamlarak sistematik hale getirilmistir. Yapisal sidde t fetihlerin bakiyesi veya donmus halidir (Galtung, 1990 ) . Yapisal siddetin isleyisi kurumsallasnns bir yap1ya donusebilir ve bu yapl icerisinde siddet eylemini yapanlan tespit etmek zorla~1r. 36 Dernokratiklestirme soylemi , uygarlasnrma , ozgurluk, adal et getirmek, inane
savasi veya kutsal savas bu yapisal siddetin mesrulasunlma araclan olabilirler.
Dogrudan siddeti fark etmek ve ona karst mucadele vermek gorece daha kolaydir
fakat dogrudan siddeti engellemek icin kullarulan ara clar yapisal ve kulturel siddeti engelleme konusunda elverisli olma yabilir. Insan haklarmm bugun basa cikrnaS1 gereken en buyuk sorun koklesmis ideolojik aynmcthklarla ve kulturel hosgorusuzluklerle yuzlesmektir. Galtung'un cercevesinin on emi postmodem donernde
insan haklan ihlallerine karst somut mekanizmalar ve pratik cozumler saglarna ni-:
yetinde olmasmdan gelmektedir. Galtung, insan haklan kavrarruru ve insan haklan ihlallerini soyut bir duzlernde tarn maktansa dunya bansina zarar veren un surIan somutlasnrarak daha kapsarnh bir sekilde ele almaktadu.

36

Mesela Irak ?ta uzun bir don em uygul an an eko no mi k ambargo yuz binl erce insarun ozellikle
coc uklan n olmesine neden olmus rur. Benz er sekilde Filistin'd e yeni sec ilrnis lslamci hukumete
uygul an an eko no mik amb argo da top!umsa! ve siyasi tsukrarsizhga sebep olrnakta ve nufusun en
kmlgan bolumunun olumune yo! acm akta ve de insan hakl an aktivistleri tarafmda n mesru ka bul
ed ilmek ted ir. Bu da insan hakl an kavrarmmn , nu fusun tama mm m savasa taraf o!arak giirli ldligli
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Tehlikeyi Yeniden Tammlamak:
Postmodern Donernde ~ iddetin Suretleri
Gun umuz de kulturel siddetin formlan postmod ern ens tru ma nlar sayesin de yeni den uretilmektedirler , Postmod ern sidde t, Derrida'nm tabiriyle teknotelemedya
ara clar sayesinde (Derrida, 1994:79) go rse l yom; agir basan formlarla uretilmekte
ve yaygm bir sekilde sunu lma k tadu. Sembo lik ve kulturel yonu agir basan ayn m cihk forml an; ozellik le hakl an mod ern yargl kurumlannm cercevesinde tam olara k korunamayan in sanlar ve gru plara karst dogrudan sidde t formlanm oze ndir mekte ve yapisal sidde ti me rulastirmaktadir. Yerlesik mod ern sosyal kontrol kurumlannm, yeni sidde t bicimlerine karst caresiz kalmasiyla birlikte modern oncesi sosya l kurumlar kategorisi u zerinde m edya, internet , gorse l ara clar gibi hiper
mod ern araclarla yen i bir savas baslauldi (Hanssen , 2000). Etnik ve dini azmhklar,
gocmen ler ve farkh siyasi yone limi olan in sanlar medya ve diger iletisim kanallannda m eydana gelen yen i gelisme ler sayesin de daha gorunur hal e gelmislerdir. Ayn ca cagdas tarusmalardaki Avru pa m erkezcilik, m ed enilestirme so ylernleri , kol onyalizm, orya n talizm ve oksida n talizm gibi modern/gelen eksel kulturel sidde t formlan nm kalmnlanru haurlamah yiz. Yapi sal ve kulturel sidde tin modern sekilleri henuz yeterince tarnsilmis ve coz u mlenmi degildir ama bu turler kendilerini Iarkh
sekillerde yeni den uretm eye bas larmslardir bil e. Postmod ern don ernd e kulturel
iddet , aynmc ihk ve sidde t soylem leri ile yeni de n uretilmi tir.
Siyase t felsefecisi Beatrice Hanssen , sidde tin gu n umuz de fizikse l yonu nu n agu basmadi giru fak at giderek dah a sins i ekille r alara k yaygm lasngm i vu rgu lama ktadrr
(Hanssen, 2000: 174) . Sidd etin alt kategorileri her zama n acik ve go ru lebilir degillerdir. Sidde tin daha canh ve gu nde lik hayatm icin e yedirilmis formlan degisik
temsili sekillerde, soylemse l olarak ve gu nde lik h ayattaki bazi uygulam alar sayesi nde hayati yet bulmaktadir (Hanssen, 2000:174 ). Sidd etin soy lernsel alanla n run
analizine dah a fazla yogu n lasmak gere kme k tedir . Gunumuzd e etni k , dint ve kulturel ca n rna alanlan nda soylemse l kaynaklann ve kulturel referanslann su rekli
buyuyen bir oranda kullamlmasma yo nelinmistir. Ruanda'd aki n efret dal gasi-",

37 Rad io Television libre des MUle Co Uines (RTLM) rum diinyada nej ret radyosu sernbolunun en yaygm
ve so n don ern en co k ismi ge~en orneg id tr. Nefret propagand asi yaymakta ve Tutsiler ?in ve rejim
karsu lan mn old uru lmes ini tesvik etme kie olan radyo yaym hayauna 8 Agustos 1993 yilmda
ba lanns ve 1994 yihnda yu z bi nlerce insa run soykmma maru z kalm alarmda bu yuk rol oyn amis ur ,
Bir h uku met kuru lusu olan Rwand a rad yosunun olan aklanndan ve person elin den yard im go rmus
olan RTML, HUlU cogu nl ugu nun Tuts i az uihg im o rtadan kaldirmasi yo nunde yaymla r yaprmsur. Bu
yaymlar ulkenin b ut un bolgelerin e Rwan da radyosunun vericileri ve agl araciligi ile yayilrmsur.
Rwa nda Halk Ce phesi (Rwandan Patri otic Fro nt ) askerleri 1994 yih Tem muz aymda hukumet
gu clen ni Kingali'den disan a tuktan so ma RTLM uydurma haberl er yayma k icin Rwan da ve Zaire
_ ___ _
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Bosna 'daki soykm rn ideolojisi 38 , karikatu r krizi39 ve Islamofobya'l? modern cagda
bu tehlikelerin gorunenlerinden bazilandir.
Modern ulus devletlerin hukuki cercevesinin korunma saglayamadigi ozellikl e
gocme nler, multeciler , dint gu ru plar, etni k azmhklar ve cocu klar postmod ern hak
ihlallerinin kurbam olduklan gorulmektedir. BaZI sembo lik ve kulturel siddet ~e 
killeri modern yasal ve siyasi araclar kullamlarak engellenememektedir. Bu uygu lamalar modern siyasi ve yasal araclarla degerlendirilmeye cahsi ldigm da liberal
kavramsal yaklasim bu eylemleri ifad e hurriyeti , bireysel haklar ve ozgurlukler
kap sammda degerlendirmistir. lnsan haklanrun kaps arm evrensellestirilmeye cahsildikca ve soyutla tmldikca koruma sagladigi alan daralrnaktadir. Mod ern ara clar La ve kurumlarla postmodern tehlikeleri savusturmaya cahsmak hie de kola y degil dir. Eger soylerns el siddet u ygu lama lanm liberal ifade hurriyeti tarurm cercevesirrde degerlendirm eye cahsirsak su soruyu da sormarmz gerekecek tir:Yalm zca bire y
olmak lib eral siyasetin kapsamma dahil olabilmek icin yeterli midir?

ltade Hurrlyetl vs. ~iddet Soylemi
Burada po stmodern ku lturel siddet formlan kar ismda bir kao s oneriyor degiliz .
Bizim onerimiz liberal siyasal duzen ve liberal insan haklan anlayi min smirlan dismda dusunebilmektir. Liberal dusunurler dusunce ve ifad e ozgurlugunu ile ka mu sal tarnsmayi bir konsensuse ula mak icin hayati gormektedirler . Halbuki postyapisalcilar tarusmayi konusmadan soyleme ve kulrurel olarak tarumlanrm soy -

ku llan rms ve bunun so n uc u nda m ilyonl arca Hutu ilerd e cikacak bir sava a hazrrl andtklan ve
organize o ldukla n rnult eci karnp lanndan kac nus lardir, Rwanda hukumetinin 1993 Mart aymda
ken d isinin de resrni o larak Dar-Es-Salaam joint communique icer isinde kab ul eu igi zarar" radyo
propagandasl ko nus u ndaki yasag i <;igneme k icin RTLM'yi ku rd ugu na dai r yaygm bir kant va rdi r.
(h ttp ://www.radio net herlands.nl/ featu res/media/dossiers/rwand a-h.h rrnl), Rwanda h ii ku meu nefr et
rad yosu yaymcila n ru tutuklu yor, ht tp :// news.bbc.co.ukll /h i/worldlafrical3 74375.stm.
38 Daha gents bilgi icin bk . Sells , (1996) , Kose, (2004)
39 30 Eylul 2005 tarihinde Dan imar ka gazetesi j yllands-Po ten on iki ade t siyasi ka rika rur (ed itorial
cartoons) yaymla d i ve bunlann <;ogu n lugu nda Muslurn anlann peygamberi Hz. Muhamrned'e kar st
asag ilayic i bir uslup takip edilrnistir. Kii<;iilliicii karikaturler Islam du nyasmda halk aras mda bir
h uzu rsuz lu k dogurmusrur, Karikat ur ta rnsrnalan Avru pa merk ezci aynmcihgm mirasmi yenide n su
yuz u ne cika rrms u r.
40 Oze llikl e 11 Eylul 200 1 sa ldinlan , Madrid ve Londra bomba lama lan bir co k Ban ulkesin d e Islam
ka rsuhgmin, yaba nci dus ma n hguun ve irkcih gm yukselmesine yo l acmi su r. Bazt ku ru lus lar, ozellikle ln giher e m erk ezli Forum Agains t Isl am ophobi a and Racism (FAIR) ve Viyana merkezli The
Eu ro pea n Monitoring Ce nt re o n Racism and Xeno p ho bia (EUMC) , Islam du smanligrru
(Isla rnophobia) gozlemle me k ve buna karst mu cad ele etmek icin caba sa rf etrnekied ir. Fakat Islam
ka rs iu sovlern Avrupa ve Amerik a'daki bazi politikacilann ve din! eLitlerin so ru msuz ve ayrunCl
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lemsel uygulamalara kaydirmaktadirlar (Hanssen , 2000: 160) . Liberaller , ifad eyi ve
ta rnsmayi seffaf olarak gormek te ve son tahlilde evre nsel ozgu rlugu n gelismes ine
hiz me t edece klerine ina nmak tadirlar. Liberallere gore konusma daimi olarak ozgurlugun icra edildigi bir imtiyazh ara c sun mak tadrr . Postyapisalcilar humani st gelen egin tem el on kabullerinden en on emlisin e farkh acidan yaklasma ktadirlar.
Postyapisalci ve yapisalci sosya l ve siyasi teori ozne ve dilin ontolojik hi yerarsi icerisi ndeki aynm once ligini tersine cevirmislerd ir,
Liberalizmin dil anlayisi ilkesel ve aracsa ldir. Bundan dolayi kamusal mu zak ere ve
tarnsmalan n so nuc unda ozgurluk alam ur etilecegin i iddia etme k tedirler. Liberal
dil ve ko nusma anlayis i postyap isalci du sunurler tarafmd an sorgulan rmsu r. Postyapisalc ilar hem ozgli rlugun hem de aynmcihgin ve siddetin benz er araclarla yenide n ur etil ecegini du sunmektedirler . Soylemler, soz edimleri ve kurucu sidde t
uygulamalan , guc araclan konusunda oldugu gibi postyapi salcilann eserle rinde di le geti rilmistir. lletisim kan allannm ve oze llikle internetin yaygmlasmasiyla ur etimi ve dagitnm cok dah a kolay hal e gelen pornografinin ifade ozgurlugunun simr-:
Ian icinde olup olma rnasi gerek rigine dair tar nsmalar soz konusudur. Cocu k pornog rafisi nin ifade ozgurlugu nu n suurlan icerisinde yer alma masi gerektigi konusu nda belli bir mu tabakat vardir an cak pornografinin ifade hurriyeti oldugu nu dusune n teorisyenl erin ora m azunsanmayacak kadar Iazladir. Pornografi baska birinin kisiligi ve bedeni uzerinde baski saglama nm bir araci olm ak ta fakat bu da ifade hurriyeti ve cins el ozgur lu k olarak kodlanrn arnaktadrr . BaZI feminist du sunurler e gore bu pornografi kadma karst bir baski dili olarak sis tematik sekilde uygu lanmakta ve id eolojik olarak onay lan mak tadir (Dworkin, 1988) .
Habermas'm iletisim sel eylem kurarm, siyasal/kulturel bir konsensuse ulasmak icin
konusmarnn aracsalhgi u zerinden evre nse lci bir konsensuse ulasrnayi hed eflernektedir (Habe rmas , 1985; 1990) . Ama bu , evrenselci aracsa l rasyonellik u zerinde herhangi bir kon sensus olusarnadigi durumlarda ne yapilmas i gerek tigin e dair bir
one ri saglamama ktadtr. Habermas, anl amaya donuk bir tartismarun -en iyi akillann guc u nun kabulune imah baghhgi ile- insan dilinin icsel telosu oldugunu ve bunun da bozulmarms (ma nipulanf ve cebri olm ayan) bir iletisirni saglayaca gun ifade ediyor. Hab ermas'm soylern etigi farkhhklarla na siI mu zakere edilecegin e ve konusan taraflar ara smda guc belirlenimli esitsizlik formlarma karst nasil mu cad ele
edilecegini belirtmez. Bugun, insan haklan soylemi belli bazi haklar uz erinde evrensel kon sensusun saglanacagi humanist bir ara c olarak su nulmaktadir.
Soyu t bir kavram olarak ins an haklan -npki so mu rgec ilerin on dokuzuncu yuzyilda baslayip yaklasik bir asir boyunca kullandtklan medeni yet kavrammda oldugu
gibi- Ban dis: toplumlann insanlanna bir anah tar olara k su nulmak tadi r. Bugun biz
de ins an hakl anm Ban toplu mlan nda oldugu gibi siyasal, sosy al, ekono mik ve kulh -,rol h .,l rl 'lr 1"\ 1'3 "''1 lr h Alrn Dli u i 7
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lemsel uygulamalara kaydirmaktadrrlar (Hanssen, 2000:160 ) . Liberaller , ifadeyi ve
tartismayi seffaf olarak gorme k te ve son tahlilde evre ns el ozgurlugun gelismes ine
hizmet edece klerine inanmaktadirlar. Liberallere gor e konusma daimi olarak oz >
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ler aras m da tecrube edildigi ekliyle bir ozgurlu k geti rmeyecektir. Irk ci ve farkh
kulturlere ho~gonisuzhigu sah k veren soylern Banh plutokrasid e an a siyase tin hakim dill olmaya baslamisur.

Sonuc: Tartrsmayr Politize Etmek
Insan haklan tarusmalannda, tarnsm alann temel cerceves i insan haklanmn evre risel mi oldugu yoksa kulturel olarak rm tammlandigi ve bu tarumlamamn han gi su reclerl e yapildigidrr. Bu tarnsm alann bir adim otesine gidilip tar ns ma dah a pratik
ve siyas i alana cekildigin de insan hahlan soyleminin hullamml evrensei midir soru su da so ru lma hdir. Her soy lemde oldugu gibi insan hakl an soy lerninde de yerlesik
yapisa l hiyerarsileri ve asimetrik gu c hi yerarsisini yeniden ur etecek etki vardrr.
Turkiye'd eki STK'lar neden Ame rika'daki veya Fransa'daki in san haklan ihl allerini
goalemleyememek te ve bunlann kayit altma alamamaktadirlar? Neden Fransa
Zimb abw e'd eki hak ihlallerini izlem e luksune sahiptir veya Amerika Afgani stan'd akil eri ? lnsan haklan ihl allerini den etl eyen organiz asyo nlan n sivil ve uluslararasi olma lan bu tur kaygilan tam olarak gid eremem ek tir . Den etlen en ozne lerin
cogu Bau disi toplumlardir ve bunlar kendilerine yabanc i cogu zaman da du sman
olan politik bir dile gore degerl endirilmektedirler . Den etleyenl er Ban disi kulturlerd en gelen sahislar olsalar dahi anca k insan haklan soy lerninin hakim dilini ve
soy lemini kullanma konusunda egiulmis lerse bu pozisyon a layik gorulmektedirler.
lnsan haklanmn evrensel olarak su n ulan dilini konusuyor olmalan zaten bu sahislara kulturel kokenleri dismda bir ozne bilinci kazandirmaktadir. In san haklan rejiminin dili ile prosedurel isleyisinin mesruiyeti ve evre nsellik iddiasi sorgu lanmaktadir. Bu konudaki kaygilan gid ermek icin en azmdan prosedurdeki tekil dil ve
isleyis dem okratiklestirilerek daha cok ku lturlu acihmlar getirilme lidir.
lnsan haklan dogal , ap olitik ve evre nsel bir kurum degil egeme n ulus devletl erin
guc cikarlan ile isle yen temel yasama ilheleri ve sosyal diizene dair (Levinas, 1999)
bir g11r;: soylemidir. Gnu insan onurunun saf bir savu n us u , devletin keyft sidde unden korumaya yarayan ve in sani acilan dindirecek bir stra tej i olarak degil kendi
kokeni olan ulus dev let icinde anlamak simrlanm daha net fark etmemizi saglayacak tir. Mod ern ulus devlet ve insan haklan soylemi arasmdaki girift iliskiyi irdelemek icin egemenlik ve siddet tartisma lanna vurguda bulunduk. Siddetin ve insan
haklan soyleminin dogasim anlamamn , insan haklan soylerni ile dahi uretilmekte
olan siddetin farkh formlanm farketmemize olanak sagla yacagi kanaatindeyiz. Sid det ve insan haklan arasmdaki iliskiyi ahlakci ve evrense lci bir dill e degil daha analitik ve siyasi bir dil kullanarak anlatmaya cahsuk. 11 Eylul'den sonr aki donemde
ter or e kar st acilmis savasi, sidde tin Iarkh s tratejilerini ve insan haklan soylernini
anlamadan anl am landiramayiz .
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iddetin ideolojik, yapisal ve kulturel kayn akl an insan h akl an soylemini ureten
araclan n ben zerl eri yle yenide n uretilmektedir, Te mel haklar konusunda sidde t
uze rine tartis ma lan da ralta n veya gen isleten , kasith veya kasit siz hi cbir girisim di ger bask! formlanna hizmet etmez. lnsan haklan soylerni sornu rgeci lik ve Avru pa
me rk ezc ilik gibi dah a ko klu bask! bicimleri de soru nsa llas tm larak eles tirilmelidi r.
Eger bu olmaz ise insan haklan so ylemi Batih plutokrasil erin emperyal pr ojel erini
mesru las ura rak onlann saf destekleyicisi olarak kalmaya devam eder.
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