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İNSAN HAKLARI ARAŞTIRMA ve UYGULAMA MERKEZİ ve 
UNESCO FELSEFE ve İNSAN HAKLARI KÜRSÜSÜ BÜLTENİ

UNESCO 
Felsefe ve İnsan 
Hakları Kürsüsü

Bültenimizin bu sayısında, üniversitelerimiz-
deki İnsan Hakları Merkezlerinden Hacettepe 
Üniversitesinin “İnsan Hakları ve Felsefesi Uy-
gulama ve Araştırma Merkezi” tanıtılıyor. Tanıt-
malar tamamlandığında, bu Merkezlerin bünye-
sinde Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak 
yürütülen lisansüstü programlarda yapılan tez 
ve proje çalışmalarına da yer vermek istiyoruz. 

Bu tanıtımdan başka bu sayıda, Merkezimizin öğ-
retim üyelerinden Prof. Dr. Hülya Şimga’nın, dün-
yamızın bütün ülkelerinde kadınların büyük çoğun-
luğunun insan hakları bakımından durumuyla ilgili 
yazısı; ülkemizdeki adîl yargılanma hakkıyla ilgili 
bazı sorunları ele alan Musa Toprak’ın yazısı ve öğ-
rencilerimizden Yusuf Adem Uzun’un insan hakla-
rı eğitiminin sosyal hizmetler için önemini, dola-
yısıyla gerekliliğini dile getiren yazısı yer alıyor. 

Bu sayımızdaki “Söyleşi”, bir grup arkadaşıyla bir 
vakıf  kurarak, ülkemizde ilk defa ceza infaz kurum-
larındaki çocuklarla ilgili çalışmalar yapan ve bu 
çalışmalarla bu çocuklara bakışın değişmeye başla-
masına yol açan Güney Haştemoğlu ile yapılmıştır.

Bu sayı hazırlandıktan sonra aldığımız önemli 
bir haber, Hukuk Fakültelerimizin programlarına 
“hukuk mesleğinde ahlâk ve etik içerikli dersle-
rin müfredatta öncelikle seçmeli ders olarak yer 
alması, zaman içerisinde de zorunlu derslere da-
hil edilmesi hususunun üniversitelerin ilgili ku-
rullarında müzakere edilmesi [Yargıtayca] uygun 
görülmüş” olduğudur. Açık-seçik kavramlara 
ve dikkatle seçilmiş örneklere dayanarak yapıl-
dığı takdirde, bu dersin insan haklarını işbaşın-
da gözardı etmeyen hukukçuların yetişmesine 
katkıda bulunabileceğini, böylece de hukukla 
yapılan adaletsizliklerin azalabileceğini düşünü-
yor ve bu tavsiyeyi memnuniyetle karşılıyoruz.

***

Okurlara NOKTALI VİRGÜL İSTİLASI
İoanna Kuçuradi

İnsan hakları eğitiminde insan hakları, çoğu zaman hukuk olarak öğretil-
mekte, böylece günlük yaşamda yapıp ettiklerimizin insan haklarının ko-
runmasında veya ihlal edilmesindeki rolü gözden kaçırılmaktadır. 

Bir binadaki merdivenin iniş yönündeki son basamağını, diğer basamak-
lardan daha yüksek veya daha kısa yapan bir ustanın ve bunun denetimini 
yapan ama düzeltilmesini istemeyen bir mühendisin, o merdivenden inen 
ve bunun farkında olmayan bir kişinin düşüp beyin kanaması geçirebile-
ceğinin, böylece de o kişinin yaşama hakkının ihlaline yol açacağının far-
kında mıyız?

Hergün televizyon ekranlarında gördüğümüz bina yangınlarının kaçının, 
söz konusu binanın elektrik tesisatını yapanın yeterli bilgi ve dikkatle yap-
mamasından kaynaklandığını biliyor muyuz?

Yine televizyon ekranlarında neredeyse hergün gördüğümüz, insanların 
ölümüne veya hayatboyu sıkıntı çekmelerine yol açan birçok yanlış teşhi-
sin, yapılan tıp eğitimiyle ve tıp etiği eğitimiyle ilgisinin farkında mıyız?

Ve kitaplardan gazete yazılarına, afişlerden ilânlara uzanan noktalı virgül 
istilası, dil eğitimindeki sorunlardan en basit birisine örnek değil mi? Olur 
olmaz yere konan noktalı virgüle göz alışıyor ve kişiler noktalı virgül mo-
dasına farkında olmadan kapılıyor. Dilde yalnız noktalı virgül değil, yanlış 
kullanılan bazı kelimeler de moda oluyor –bizde ‘algılama’ kelimesiyle 
olduğu gibi. Bu da seçik düşünmeyi engelliyor. 

Bir süre önce basınımızda çıkan bir yazıya göre, Portland Eyalet Üniversi-
tesinde üç araştırmacı, bir “akademik tarafsızlık” deneyi yapmış. Bu ekip, 
“ırk, kimlik ve cinsellik üzerine makalelerin yayınlandığı, önde gelen ha-
kemli dergilere 20 adet, kasıtlı olarak çarpıtılmış” makale yollamış. Maka-
lelerin 7’si kabul edilmiş, 4’ü de farklı dergilerde yayınlanmış! Araştırma-
yı yapanların verdiği bilgiye göre, bu yazıların özelliği, şu anda o alanda 
moda olan ifadelerin kullanılmasıydı. (Cumhuriyet, 14 Ekim 2018)

Bu örnekleri vermekle amacım, genel olarak örgün eğitimin düzeyinin düş-
mesinin yol açtığı –başta yaşama hakkı olmak üzere– zincirleme insan hak-
ları ihlalleridir: Doğru dürüst eğitilmemiş insanlar –yani eğitim hakkı yete-
rince korunmamış insanlar– başka insanların haklarını ihlal etmiş oluyor. 
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Kadın ya da erkek olmak, insanların arasındaki farklılık-
ların  en göze çarpanı gibi duruyor. Simone de Beauvoir, 
Le Deuxième Sex kitabında, etrafa şöyle bir göz atmanın 
bunu doğrulayacağını söylüyor: “Gerçekten de gözlerini 
açarak biraz dolanmak bile insanlığın, giyisileri, yüzleri, 
gülümsemeleri, hareketleri, ilgi alanları, uğraşları, bir-
birinden belirgin olarak farklı iki kategoriye ayrıldığını 
tespit etmek için yeterlidir. Bunlar yüzeysel farklılık-
lar olabilirler ve belki de birgün yok olacaklar. Ama şu 
anda [bu farklılıklar] şüpheye yer bırakmayacak kadar 
apaçık” (Beauvoir, 1976/1949: 15). Bu sözler yazıldı-
ğından beri neredeyse 70 yıl geçti ama değişen fazla bir 
şey yok. İnsanlar arasındaki diğer ayırdedici niteliklerle 
karşılaştırıldığında, kadın ya da erkek olmak,  insanlar 
arasında farklılık oluşturan en evrensel ve  bir anlamda 
“doğal” nitelik gibi duruyor. Şöyle ki, ırk, renk, inanç, 
ekonomik sınıf gibi farklılıkların “farklılık” olarak ele 
alınması sosyo-politik ve tarihsel bağlamlarla doğrudan 
ilişkilidir. Örneğin, Jean-Paul Sartre’ın dediği gibi, Ya-
hudiyi “Yahudi” yapan anti-semitizmdir. Yahudi düş-
manlığı tarihin bir noktasında ortaya çıkmıştır ve gene 
bir noktasında ortadan kalkabilir. Fakat, her ne kadar 
kadın ve erkeğe yüklenen çeşitli anlamlar, görevler ve 
roller en geniş manada tarihsel olsa da, insanların kadın 
ve erkek olarak ayrıştırılması, bir anlamda, tarih-dışıdır. 
Burada biyolojik cinsiyet ve toplumsal cinsiyet arasın-
daki farkla ilgili tartışmalara girmeyecek olsak da, in-
sanların cinsiyetlerine göre ayrılmasının “doğal” kabul 
edilegelmesinin üreme ile yakından ilişkili olduğunu 
söyleyebiliriz.  

İstatistiklere göre, yeryüzündeki insan nüfusu birbirine 
çok yakın yüzdelerle iki cinsiyet arasında dağılmıştır. 
Fakat eşitlik buraya kadar gibi duruyor! Her ne kadar, 
toplumsal cinsiyete dair anlayış farklı dönemlerde ve 
farklı coğrafyalarda, inanç sistemleri, üretim mekaniz-
maları, kültürel pratikler, politik ideolojiler gibi etken-
lerle değişiklik göstermiş olsa da, insanlık tarihine ba-
kıldığında, günümüzde anlaşılan anlamıyla toplumsal 
cinsiyet eşitliğinin hiçbir zaman sağlanmamış olduğu 
görülür. Nitekim, Dünya Ekonomik Forumunun yü-
rüttüğü sağlık, eğitim, politikaya ve iş gücüne katılım 
olmak üzere dört alanda yapılan ölçümlerin verilerinin 
yayımlandığı Küresel Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uçu-
rumu Raporu (2017), uçurumun kapanması için Batı 

Avrupa’da 61 yıl, Güney Asya’da 62 yıl, Latin Amerika 
ve Karayipler’de 79 yıl, Sahra Altı Afrika’da 102 yıl, 
Doğu Avrupa ve Orta Asya’da 128 yıl,  Orta Doğu ve 
Kuzey Afrika’da 157 yıl,  Doğu Asya ve Pasifik’te 161 
yıl ve Kuzey Amerika’da 168 yıl geçmesi gerektiğini ön 
görmekte. 

İnsan haklarının bu denli gündemde olduğu, kadın hak-
larının gittikçe artan önemle vurgulandığı günümüzde 
bu, insanlık açısından utanç verici bir tablodur. Kadın 
hakları savunucularının ve feministlerin farkındalık ar-
tırma çalışmalarına ve bütün diğer çabalarına rağmen 
ortada olan bu küresel tablo, John Stuart Mill’in dediği 
gibi “doğaldan” hâlâ “geleneksel-göreneksel” ve “alışı-
lagelmiş” olanı anladığımızın işaretidir. Şöyle der Mill: 
“Doğal olmayandan geleneksel/göreneksel olmayanın 
anlaşılagelmiş olduğu ve alışılagelmiş olanın doğal ad-
dedildiği ne kadar da doğrudur” (Mill, 2006: 145-146).  
Gerçekten de insanlar çoğu zaman üzerine hemen hiç 
düşünmeden içine doğdukları kültürün doğrularını, yan-
lışlarını, ahlak normlarını, alışkanlık ve inançlarını be-
nimserler. İşte erkek egemenliği de böylesi bir “doğal-
lık” anlayışı yoluyla hükmünü sürdürmeyi başarmıştır.
Kadının insan olarak statüsü söz konusu olduğunda, bu 
kültürel durumun neredeyse “evrensel” denebilecek bir 
boyut içerdiği söylenebilir. Değişen derecelerde olmak-
la birlikte yerkürenin her köşesinde varlığını sürdüren 
kadına karşı ayırımcılık ya da cinsiyetçilik, ayırımcılık 
türleri arasında en yaygın etkiye sahip olanı gibi dur-
maktadır. Kadına karşı ayırımcılık, tarihi çok eskiye 
giden küresel bir kütürün ürünüdür adeta! Hak ve öz-
gürlükler söz konusu olduğunda, kadının erkekten farklı 
muamele görmesini meşrulaştırarak insan hakları ihlal-
lerine yol açan kültürel pratikler, sosyal politikalar ve 
hukukî uygulamalar kadının neredeyse başka bir “tür” 
olarak addedildiğini düşündürecek kadar ayırımcıdır.   

Peki, kadının erkekle eşit statüde varlık olarak görülme-
miş olmasının ve hâlâ da görülmüyor olmasının nedeni 
nedir? Bu sorunun kapsamlı bir cevabı sosyal antropo-
loji, etnoloji, teoloji, psikoloji, ekonomi gibi alanlardan 
sayısız çalışmanın analizini gerektirir. Bununla birlikte, 
kadının insan olarak “ikincil” statüde görülebilmesi-
ne neden olan çok önemli bir etkenin, erkeğin insanın 
arketipi olarak görülmüş olması olduğunu söylemek 
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yanlış olmayacaktır. “Kadın doğulmaz, kadın olunur” 
önermesiyle kadın çalışmalarına tartışılmaz önemde bir 
katkı yapmış olan Beauvoir, kadınla erkek arasındaki 
farklılıkta kadının statüsünü ifade etmek için “Ötekilik/
Başkalık” kavramını kullanır. Ona göre “bilinen bütün 
toplumlarda kadın hep Öteki olarak ele alınmıştır”. 
“Kadın”, der Beauvoir, “erkek referans alınarak tanım-
lanır ve ayırt edilir; erkek kadın referans alınarak değil. 
Kadın, esas olanın/önemli olanın karşısında önemsiz/
olmasa da olandır. Erkek Öznedir, Mutlaktır −kadın ise 
Öteki” (Beauvoir, 1976/1949: 17). Erkek merkezcili-
ğin özünü çok da güzel ifade eder bu ünlü sözler. Tarih 
boyunca hakim olan erkek merkezci anlayış, kadına ve 
erkeğe farklı özellikler, roller ve görevler biçmiş ve er-
keği imleyen özelliklerin kadını imleyenlerle hiyerarşik 
karşıtlıklar cinsiden içselleştirilmesine neden olmuştur. 
Genel olarak, erkek akıl ve mantıkla, kadın beden ve 
duyguyla, erkek kamusal alan, kadın özel alanla, erkek 
aşkınlık (transcendence), kadın içkinlikle (immanence) 
özdeşleşmiştir. Dolayısıyla, neredeyse farklı türlermiş 
gibi, potansiyelleri, kapasiteleri, yapabilirlikleri ve faali-
yet alanları da ayrıştırılmıştır. Martha Nussbaum’un çok 
güzel özetlediği gibi, “Kadınlar çoğunlukla, yasalar ve 
kurumların onur sahibi kişiler olarak saygısını hak eden, 
kendi içinde amaçlar olarak muamele görmezler. Bunun 
yerine, diğerlerinin gayeleri için birer araçtan başka bir 
şey değilmişler gibi muamele görürler −çocuk doğurur-
lar, bakım görevini üstlenirler, cinsel objeler ya da aile-
nin genel refahının sağlayıcısıdırlar” (Nussbaum, 2000: 
220). Bu, insan türünün yarısının, her insanın sadece in-
san olduğu için görmesi gereken/hak ettiği muameleyi  
görmediğini gösterir. Halbuki onur sahibi bir varlık ola-
rak her insan, kişisel özellikleri ne olursa olsun, hiçbir 
ayırım gözetilmeksizin aynı muameleyi hak eder. İoan-
na Kuçuradi bunu şöyle açıklar: “‘İnsanın değeri’ derken 
bundan insanın diğer canlılar arasındaki özel yerini anlı-
yorum. İnsana bu özel yeri sağlayan, onun olanaklarının 
bütünüdür; onu diğer canlılardan ayıran olanaklarıdır. 
Bu olanaklar, insana özgü etkinlikler ve bu etkinliklerin 
ürünleri olarak görünür. Bu özellikler ise, insanı diğer 
canlılarla ortaklaşa taşıdığı özelliklere ek özelliklerdir. 
İşte bu özellikler ya da olanaklar ‘insanın değerini’ ya da 
‘onurunu’ oluşturur” (Kuçuradi, 2007: 2).

Yüzyıllar boyunca, insana özgü olanakların kullanımı-
nın söz konusu olduğu felsefe, bilim, sanat, hukuk, po-
litika gibi alanlar erkeğin tekelinde olmuştur. Yerleşik 
anlayışlar nedeniyle hem toplum hem de kurumlar nez-

dinde bu alanların hakimi erkek olmuş ve katkısı teslim 
edilen çok az sayıdaki kadın da “kadın matematikçi”, ka-
dın ressam”, “kadın felsefeci” gibi anılarak, adları tarihe 
istisnalar olarak yazılmıştır. Tarih boyunca ve zamanı-
mızda da sadece kadın olduğu için olanaklarını geliştir-
mesine izin verilmemiş ve bu nedenle “insan gibi” varo-
lamamış nice kadın var kuşkusuz. Kadınların erkeklerle 
aynı olanaklara sahip olduğunun farkındalığının kısmen 
de olsa oluşmasının ancak 180 senelik bir tarihi vardır. 
İnsanlık tarihinin başlangıcının binlerce yıl geriye gittiği 
düşünülürse, adeta daha dün! “Kadınların insan hakları” 
kavramının uluslararası literatüre katılması ise yaklaşık 
40 yıl önce yürürlüğe giren Birleşmiş Milletler Kadınla-
ra Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması 
Sözleşmesi (CEDAW) ile olmuştur. CEDAW’ın 1. mad-
desine göre, “Kadınlara karşı, erkeklerle eşit haklara sa-
hip olmalarının reddedilmesi veya kısıtlanması yoluyla 
uygulanan ayırımcılık, temel bir haksızlıktır ve insan 
onuruna karşı işlenmiş bir suç teşkil etmektedir”. Hiç 
şüphesiz, CEDAW ve bağlayıcılığı olan benzeri sözleş-
meler toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında kri-
tik rol oynamaktadır. Ama toplumların bakış açılarının 
değişmesi, önyargılardan kurtulunması, insanın değerini 
merkeze koyan çağdaş bir anlayışın benimsenmesi için, 
insan hakları eğitiminin yaygınlaştırılması gerekliliğinin 
altı sürekli çizilmelidir. Bu, her tür ayırımcılık konusun-
da olduğu gibi kadına karşı ayırımcılığın da azalmasına 
imkân verecektir. Son olarak, olanaklarını geliştirme 
imkânı bulduğu için değerler üretebilmiş ve insanlığa 
faydalı olmuş kadınları görünür kılmak, hem kadınla-
rın en az erkekler kadar başarılı olabileceğini göstermek 
hem de hemcinslerine ilham vermeleri açısından son de-
rece önemlidir. 
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