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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, son İnsan Hakları 
Merkezinden beklediğimiz bilgi gelmediği için, 
bundan sonraki sayımızda yayınlamayı plânladı-
ğımız Merkezlerde hazırlanan tezlerin listeleri-
nin ilkini   ̶Maltepe Üniversitesinin İnsan Hakları 
Merkezinde yürütülen Yüksek Lisans programında 
yapılan tezlerin listesini  ̶  bulacaksınız. Bazıları 
bir tez kadar başarılı olan Tezsiz Yüksek Lisans 
programımızda yapılan “Mezuniyet Projeleri”nin 
listesini ise gelecek sayıda yayımlayacağız. Daha 
sonraki sayılarımızda da   ̶ bize gönderildiği tak-
dirde  ̶  diğer üniversitelerin İnsan Hakları Mer-
kezlerinde yapılan çalışmaları sizlere sunacağız.

Bu sayımızda, Sultanbeyli’deki bir okulun 5. sınıf 
öğrencilerinden Ela Köse’nin, İoanna Kuçuradi’nin 
kendi yazısının içine aldığı “Kendimizi Tutmanın 
Önemi” başlıklı yazısını da bulacaksınız. Dünya-
mızda şiddetin gitgide arttığı bu dönemde, bu küçük 
kızımızın yazısından ve Merkezimizin web sayfa-
sında yayımladığımız sınıf arkadaşlarının yazıla-
rından, biz büyüklerin alabileceği bir ders olabilir. 

Bunlardan başka bu sayımızda, Merkezimiz üyele-
rinden Dr. Bergen Coşkun Özüaydın’ın insanlığın 
kapanmayan yaralarından biri olmakta devam eden 
ayırımcılık üzerine yazısı; insan haklarının temelini 
oluşturan insan onuru kavramıyla ilgili Dr. Zeynep 
İspir’in yazısı ve mezunlarımızdan hekim olan Aydın 
Yücesoy’un insan hakları bilgisinin mesleğini icra 
etmesine neler kattığını dile getiren yazısı yer alıyor.

Bu sayımızdaki söyleşi, Gıda ve Tarım Etiği Der-
neğinin kurucu başkanı ve Ankara Üniversitesi 
eski Rektörlerinden Prof. Dr. Cemal Taluğ’la ya-
pıldı. Değerli Hocamız, temel bir hak olan bes-
lenme hakkıyla ilgili olarak günümüzde gitgide 
keskinleşen sorunlara ve ancak son yıllarda dik-
kat çekmeye başlayan bu dünya problemine par-
mak basıyor ve olanaklı çözümlere ışık tutuyor.

***

Okurlara KENDİNİ TUTABİLME VE ŞİDDET  
İoanna Kuçuradi

Ülkemizde de dünyada da şiddetin neden arttığı ve artmakta devam et-
tiği sorusuyla uğraşanlar, çeşitli nedenlerden söz etmekte; şiddettin do-
ğuştan mı geldiğini, yoksa sonradan mı öğrenildiğini görebilmek için 
çalışmalar yapmaktadırlar. Yaşamda gördüğümüz birçok şiddet olayın-
da, kişilerin yaşadıkları şiddet ve korkuların etkisinin onları da başka-
sına şiddet göstermeye götürdüğünü görüyoruz. Bir süre önce Türkçe 
çevirisi yayımlanan, Svetlana Aleksiyeviç’in 2015 yılı Nobel Ödüllü 
Çinko Çocuklar başlıklı kitabında, bir annenin, yumuşacık bir çocuk 
olan ve çok genç yaşta Rus ordusuyla Afganistan’da savaşmış oğlunun, 
Rusya’ya döndüğünde gözünü kırpmadan insan öldürmesine nasıl şaşa-
kaldığını okuyoruz.

Benim kendi deneyimlerime ve gözlemlerime göre, şiddetin en temel 
nedeni kendini tutmayı öğrenmemiş olmak görünüyor. Buna ise, çocuk-
larımızın eğitiminde yanlış olan bir özgürlük anlayışının –benim “öz-
gürlükçülük” dediğim anlayışın–  önemli bir rol oynadığını düşünüyo-
rum.

Maltepe Üniversitesine ilk geldiğim yıl, bir son sınıf grubuna ders ve-
rirken, dersin ortasında bir genç sınıftan çıktı. Olabilir. Ancak bu genç, 
bir süre sonra, elinde iki şişe suyla geri geldi. İki şişeden birini bir ar-
kadaşına vererek, su içmeye başladı. Ders bitince, çocuklara, bundan 
sonra derste –hastalık durumu dışında–  biberon görmek istemediğimi, 
nedenini bilmek istiyorlarsa, gelecek dersin başında bana sormalarını 
söyledim. 
 
İhtiyaçların iki türünden söz etmek mümkündür: olan ihtiyaçlardan ve 
duyulan ihtiyaçlardan. ‘Olan ihtiyaçlar’ nesnel ihtiyaçlardır. Duyulan 
ihtiyaçların ise sınırı yok. Bu duyulan ihtiyaçlarla ilgili olarak kendini 
tutmayı öğrenebilmenin en isabetli yolu, kendini tutma alıştırmaları ola-
biliyor  ̶ ta ki o ihtiyaç duyulmaz olsun. 

Bu su hikâyesini –“su içmek faydalıdır” diyerek insanların heryerde bir 
şişe suyla dolaştıkları günümüzde– her yıl yeni gelen öğrencilerime an-
latıyor, derste su içmemelerini rica ediyor ve gerekçesini anlatıyorum.

İlkokul öğretmeni olan öğrencilerimizden biri, bu konuyu öğrencilerine 
anlatmış, dönem sonunda da onlardan bunun üzerine bir “kompozisyon” 
yazmalarını istemiştir. 

(Devamı 3. sayfada)
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Eğer utanç, Marx’ın 1843 yılında Arnold Rudge’a 
yazdığı bir mektupta ifade ettiği gibi devrimci bir 
duygu ve insanın kendi içine yönelttiği bir tür öf-
keyse1, yeryüzü, yeryüzünün mülksüzleri ve kı-
rılganları karşısında utanması ve öfkelenmesi ge-
rekenlerle −ama başkasına değil, şimdiye kadar 
hep ötekine yönelttikleri öfkeyi artık kendilerine 
yöneltmesi gerekenlerle− tıka basa doludur ve bu 
duygunun getireceği devrime olan ihtiyacımız her 
geçen gün daha da artmaktadır. Çünkü ancak böy-
lesi bir utancın, kökenleri yüzyıllar öncesine dayalı 
bir utancın başlatacağı bir devrim, insanları yara-
lanabilirliğin ve kırılganlığın derin uçurumundan 
yavaş yavaş çıkarabilir ve sanki lanetliymiş gibi 
kırılanlar, yaralananlar, mülksüzleştirilenler, insan 
hakları ihlal edilenler için bir umut olabilir. Bugün 
en çok aradığımız şey, utançtan beslenen bir dev-
rim ve o devrimle gelecek olan umut gibi görün-
mektedir.

Jean-Paul Sartre, Frantz Fanon’un bütün ötekilere 
hitap eden ve öteki korkusunun aşılmış olacağı bir 
gelecekten söz eden2 Yeryüzünün Lanetlileri adlı 
kitabına yazdığı Önsözde, hem Marx’ın utanca dair 
bu belirlemesini hatırlatır hem de kitabın okunma 
nedeni olarak böyle bir utancı gösterir3. Peki, uta-
nılacak ne vardır? Utanması gerekenlerin ısrarla 
utanmadığı ya da bunca zamandır utanmazca yap-
tığı nedir? Dünya pis zencilerle, pis Araplarla ya da 
pis Yahudilerle doluyken utanması gereken de kim-
dir? Sartre, ağzından insan sözcüğünü düşürme-
yen, ama her rastladığı yerde, kendi sokaklarının 
her köşesinde, dünyanın heryerinde insan katleden 
bir Avrupa’yı karşısına alırken ve soylu ruhlarımı-
zın ırkçı oluşuyla dalga geçerken4, aslında eleştiri 
oklarını dünyanın her yerindeki, her yüzyıldan her 
insana yöneltmektedir. İnsan sözcüğünü hoyratça 
kullanan, insanın ne olduğuna ve kimlerin insan ol-
duğuna hoyratça karar veren her insana.

“Kısa bir süre öncesine dek yeryüzünün nüfusu iki 
milyardı: beş yüz milyon insan ve bir buçuk milyar 
‘yerli’. Birinciler ‘Söz’e sahipti, ötekilerse bu sözü 
ödünç almışlardı.”5 Yerli ve insan arasındaki ayırım 
böyle kolayca yapılıverince, artık suçlu hissetmek 
ya da utanç duymak için bir sebep de kalmaz. An-

cak insan olanların, ama tam anlamıyla, bizim zih-
nimizde canlandırdığımız şekilde insan olanların, 
bizim görmeye alıştığımız gibi davranan, yaşayan, 
kısacası bize benzer bir şekilde insan olanların in-
sanca bir muameleyi hak ettiğini düşündüğümüz-
de, hatta hiç düşünmeden bunun böyle olduğunu 
kabul ettiğimizde, diğerlerinin ezilmesinde, zulüm 
görmesinde hiçbir sakınca yoktur. Ne de olsa on-
lar, artık bizim için insandışılaştırılmış varlıklardır. 
Yeryüzü insanlar ve yerliler arasında, siyahlar ve 
beyazlar arasında, şu dine mensup olanlar ve ol-
mayanlar arasında, yani daha çok insan olanlar ve 
daha az insan olanlar arasında paylaştırılmıştır ve 
bu paylaştırma yapılırken kimlerin insan, kimlerin 
daha az insan olduğuna çoktan karar verilmiştir. 

Richard Wright’ın 1945 yılında yayınlanan, Ame-
rikan zencilerinin yaşamını anlattığı Kara Çocuk 
adlı eserindeki kahraman, beyazlar karşısındaki 
kendi durumunun farkına vardığında, birtakım ki-
şilerin varolduğunu, bunlar karşısında elinden bir 
şey gelmediğini, bu adamların hayatını diledikleri 
gibi yok edebileceklerini öğrendiğini ve hayatını 
yöneten bir yasa gibi beyaz canavarlığını kabullen-
diğini ifade ederek6, ona kendisinin daha az insan 
olduğunu öğretmeye ve kabul ettirmeye çalışan bu 
insandışılaştırma mekanizmasının o yıllarda nasıl 
işlediğini açığa çıkarmıştır. Aslında bu mekanizma 
öylesine uzun zamandır ve öylesine farklı yollar-
dan işlemektedir ki, Robert Bernasconi’ye göre 
beyazlar siyahların insanlığını açıkça inkâr edecek 
uç bir noktaya varmadıkları zamanlarda bile, onları 
alçaltmak için kurumsal olsun kişisel olsun birçok 
yol bulmuşlardır ve hatta kişinin insanlığını ilân 
etme ihtiyacı, bu tür ırkçılığa karşı bir cevap olarak 
ortaya çıkmıştır7. 

Kendini insanlığın en seçkin türünün mensubu ola-
rak görmek ve geri kalanları, o meşhur ötekileri de 
görmezden gelmek, onları insan kimliği olmayan, 
yüzü olmayan varlıklar haline getirmek ve böylece 
onların talebini, insanca davranılma, insanca kar-
şılanma ve insanca hitap edilme talebini geri çe-
virmek, kırılganlığın ve yaralanabilirliğin de baş-
langıç noktasıdır. Ötekinin talebine, kişiliğini ilan 
etme ihtiyacına verilen cevap, onu insan olarak gör-
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meyiştir. İnsanların yüzünün silinmesi beraberinde 
“herşey yapılabilir” ilkesine göre hareket etme8 öz-
gürlüğünü getirdiğinde de, kendi gözlerinde yüzleri 
silen insanların, yüzü silinenlere yapabileceklerinin 
sınırlarını tahmin etmek son derece ürkütücüdür. 
İkinci Dünya Savaşı sırasında, Holokost yüzünden 
yok edilen milyonların varlığı aklımızın anlama ka-
tegorilerini aşsa da, insanlar insan yerine koyulma-
dığında, kötülüğün varabileceği bu ürkütücü sınıra 
verilebilecek en keskin örneklerden biridir.

Sartre, bir zamanlar dünya üzerindeki bazı ulusla-
rı sömürgeleştirenlerin insan ırkına numerus cla-
usus’u uyguladıklarını, yani sınırlı sayıda insanı 
insan olarak değerlendirdiklerini, insanın hemcin-
sini soyması, köleleştirmesi ya da öldürmesi suç 
sayıldığından, sömürge halkının insanın hemcinsi 
olmadığı ilkesini geçerli kıldıklarını, hatta onla-
rı gelişmiş maymun düzeyine indirgeyerek, ken-
di muamelelerini haklı çıkardıklarını ifade eder9.
Gerçek insanlar ve insan olmayanlar ya da sahte 
insanlar arasında, bir başka deyişle, lanetliler ve 
utanmazlar arasında böyle bir ayrım yapıldığında, 
ortada insan olmadığına göre, insan haklarının ih-
lali de söz konusu değildir. İnsan hakları, kötülük 
görmeme hakları olarak düşünüldüğünde10, lanetli-
lere her türlü kötülük yapılabilir hale gelmektedir.  
Richard Rorty, “İnsan Hakları, Akıl ve Duyarlık” 
adlı makalesinde, örneğin savaş sırasında, Sırp cani 
ve tecavüzcülerin, kendi yargılarına göre insan 
haklarını ihlal etmediklerini düşündüklerini ifade 
eder. Çünkü onlara göre bütün bunları yaptıkları 
kimseler insan değil, Müslümandırlar. Bu nedenle 
onlara insanlık dışı davranmadıklarını, aksine ger-
çek insanlar ile sahte insanlar arasında bir ayrım 
yaptıklarını düşünmektedirler11.

“Sırplar, Moralistler, Jefferson ve Siyah Müslüman-
lar, ‘insanlar’ ifadesini ‘bizim gibiler’ anlamında 
kullanıyorlar. Bunların hepsi, insanlar ile hayvan-
lar arasındaki sınırın, tüysüz iki ayaklılar ile diğer 
canlılar arasındaki sınırla özdeş olmadığına inanır-
lar. Bu sınır, daha ziyade tüysüz iki ayaklıların bir 
grubu ile diğeri arasında seyreder; çünkü, insana 
benzer bir görünümde dolaşan hayvanlar vardır.”12

Alain Badiou da Etik’te bu konuya değinerek, baş-
ka insana muamele etme tarzımızın onun bizimle 
benzerliğiyle bağlantılı olarak değiştiğini ifade 
eder ve bu durumu şu sözlerle anlatır: “Onlara 
göre Afrikalıların adetleri barbarca, Müslümanlar 
korkutucu, Çinliler de totaliterdir vb. Aslında bu 
meşhur ‘öteki’ ancak iyi bir ötekiyse kabul edile-

bilir –yani tam da bizimle aynıysa demek değilse, 
nedir bu?”13 Hatta Badiou’ya göre, teoride ateşli 
bir şekilde insan haklarını savunanlar bile, kimi du-
rumlarda, kendilerine benzemeyenin haklarını ihlal 
etme konusunda hiç tereddüt etmeyecekler, insan 
haklarını ancak kendilerine benzeyenlerin hakları 
olarak düşündükleri için de bu durumdan rahatsız-
lık duymayacaklardır.

Kendisiyle aynı olmayanı dışlayan, en çok kendi-
ni insan olarak ve diğer insanları, kendinden farklı 
olanları, insana benzeyen ama aslında insan olma-
yan varlıklar olarak gören bu anlayış, insandışı-
laştırma, kimlerin yeryüzünün lanetlileri, kimlerin 
efendileri olduğuna karar vererek, kimilerine sanki 
lanetliymişlercesine davranılmasına neden olmakta 
ve yeni lanetliler yaratan bu anlayışlın kendisi çağı-
mızın en büyük lanetlerinden biri olarak karşımız-
da durmaktadır.

Bu lanetle mücadele etmekse, geçmişte olduğu gibi 
bugün de, dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi 
bir insana, insan onuruna layık olmayan bir şekilde 
muamele edildiğinde, bunun acısını yüreğinde du-
yan herkesin sorumluluğudur. Bu, öylesine bir so-
rumluluktur ki, onu Emmanuel Levinas’tan ödünç 
alacağımız “sonsuz sorumluluk” kavramıyla ifade 
etmemiz mümkündür. Levinas, Philippe Nemo ile 
yaptığı “Etik ve Sonsuz” adlı söyleşide sorumlulu-
ğun sonsuzluğunu Dostoyevski üzerinden, şu cüm-
lelerle anlatır: “Hepiniz Dostoyevski’nin şu cümle-
sini bilirsiniz: ‘Hepimiz herşey ve herkesten ötürü 
herkes önünde suçluyuz ve ben başkalarından daha 
fazla suçluyum.’ Bilfiil bana ait şu veya bu suçtan 
ötürü, işlediğim kabahatlerden ötürü değil; başka-
larının, onlara ait herşeyin ve hatta sorumlulukları-
nın bile hesabını veren bütünsel bir sorumluluktan 
sorumlu olduğum için. Ben daima tüm diğerlerin-
den daha fazla sorumludur.”14 

Kendini daima diğerlerinden daha sorumlu olarak 
gören insan, sadece kendisinin değil, kendinden ön-
cekilerin yaptıklarından, örneğin yeryüzünün yerliler 
ve insanlar, siyahlar ve beyazlar, şunlar ya da bunlar 
olarak paylaştırılmasından, en az kendisi kadar insan 
olan insanların insanlıklarını ilân etmek için mücade-
le vermek zorunda kalmış ve kalıyor olmasından da 
utanç duyacaktır. Bu utançla birlikte, incinebilir bir 
başkası yararına merkezi konumundan feragat etmek 
için kendini tahttan indirmeyi, makamından vazgeç-
meyi kabul ettiği ölçüde sorumlu ve etik bir “ben” 
haline gelecek ve işte ancak o zaman yeryüzünün la-
netlilerinin üzerindeki lanet ortadan kalkabilecektir.
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