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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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Felsefe, tarih, antropoloji, sosyoloji gibi pekçok 
disiplinin ele aldığı bir kavram olarak onur, söz 
konusu alanlardaki metodoloji farklılıklarına ko-
şut biçimde, birbirinden ayrı yöntemlerle ve farklı 
içeriklerle açıklanmaya çalışılmaktadır. Dünden 
bugüne varlığını koruyan bazı tartışmalar çerçeve-
sinde kendisine verilen yere ek olarak onur kavra-
mı bugün, özellikle bilim ve teknoloji alanındaki 
gelişmelerin etkisiyle ortaya çıkan etik problemler, 
veri güvenliği, çeşitli bağlamlarda gelecek kuşak-
lara yönelik sorumluluklar gibi pekçok güncel tar-
tışmanın da merkezindedir. 

Onur ve insan onuru kavramlarını türlü bağlam-
larda konu edinen alanlardan birisi de hukuktur. 
İnsan onuru kavramı ve hukuk arasında farklı bi-
çimlerde ilişkiler kurulabildiği görülmektedir. 
Hukuk normu ve muhatabı arasındaki ilişki ele 
alınırken onur kavramına nasıl yer verilebileceği, 
hukuk kavramıyla dile getirilenin belirlenmesi ba-
kımından kavramın ne şekilde rol üstlenebileceği, 
hukukî prosedürlerin dayandığı esasların gösteril-
mesi söz konusu olduğunda kavrama hangi bakım-
lardan başvurulabileceği, hukukî yorum faaliyeti 
içinde onur kavramının yeri gibi tartışma alanla-
rında insan onuru kavramı-hukuk ilişkisinin ortaya 
konduğunu söylemek mümkündür. Bunların yanı 
sıra kavramı, pozitif hukukun konusu bir hak veya 
hukukî bir ilke olarak kabul edip bu bağlamda de-
ğerlendiren görüşler de bulunmaktadır. Hukukun 
belirli bir biçimde anlaşılması gereken bir iç ahlâ-
kının olduğunu dile getiren ve bu “hukukî ahlâkî-
lik içinde saklı insan görüşü”nün özerk bir eyleyen 
olarak insanın onuruyla ilgisini kuran yaklaşım1, 
hukuk uygulamasında karşılaşılan prosedürlerin 
(örneğin dava edilme, duruşma, yargılama aşama-

larında kişinin hukukla ilişkisi veya hukukî tem-
sil kurumu bakımından) insan onuru kavramıyla 
ilişkili olarak ortaya konabileceği yönündeki gö-
rüş2, “kendine saygı ve kendine özgülük/halislik” 
kavramlarıyla açıklanan bir insan onuru ve bunun 
hukukun bütünlüklü bir biçimde anlaşılabilmesin-
de üstlendiği role ilişkin dile getirilenler3, insan 
onurunu hukukî bir hak olarak ele alan yaklaşım4  
burada sözü edilen farklı ilişki kurma biçimlerine 
örnek gösterilebilir. Ayrıca insan onuru kavramının 
hukukla ilişkisini insan hakları aracılığıyla kuran 
ve yukarıda dile getirilen tartışmalardan ayrılan bir 
başka yaklaşım daha bulunmaktadır. 

İnsan onuru kavramının, pozitif hukuka, uluslararası 
düzeyde özellikle insan hakları belgeleri aracılığıy-
la dahil edilmesiyle birlikte, hukuk uygulamasında 
–özellikle yukarıda değinilen sonuncu bağlamda– 
kavrama yer verilme sıklığı daha da artmıştır. Bu 
bakımdan kavramın hukuk uygulamasındaki kul-
lanımının çok daha belirgin hale gelişinin tarihi-
nin, İkinci Dünya Savaşının hemen ertesine denk 
geldiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Birleşmiş 
Milletler Şartı, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, 
Birleşmiş Milletler Sivil ve Siyasal Haklar Sözleş-
mesi, Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kül-
türel Haklar Sözleşmesi, Afrika İnsan ve Halkların 
Hakları Şartı, Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı gibi 
belgeler insan onuruna yer veren hukukî düzenleme 
örneklerinden bazılarıdır. Bu örnekler arasına, pozi-
tif hukukun kavrama ilgisini hep canlı tutmaya vesi-
le olan, başta anayasalar olmak üzere ulusal mevzu-
at metinlerini de eklemek mümkündür. Her ne kadar 
insan onuru ve insan hakları arasındaki bağlantının 
nasıl kurulduğuna sayılan hukukî metinlerde çoğun-
lukla yer verilmiyor olsa da5, söz konusu metinlerin 

İnsan Hakları ve Hukuk

İNSAN ONURU VE HUKUK İLİŞKİSİ*
Dr. Zeynep İspir**

* Bu metin İnsan Haklarının Temeli Olarak İnsan Onuru Kavramı başlıklı çalışmadan hareketle hazırlanmıştır: Zeynep İspir, İnsan Haklarının Temeli Olarak İnsan Onuru 
Kavramı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2017. 
** Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı öğretim elemanı.  
1 İlgili görüş için bkz. Lon. L. Fuller, The Morality of Law, Yale University Press, New Haven and London, 1969.
2 İlgili görüşü ortaya koyan çalışmalarının bir örneği için bkz. Jeremy Waldron, “How Law Protects Dignity”, The Cambridge Law Journal, Vol. 71, Issue 1, 2012, pp. 200-222.
3 Söz konusu yaklaşımı için bkz. Ronald Dworkin, Justice for Hedgehogs, The Belknap Press of Harvard University Press, 2011.
4 Dile getirilen yaklaşımın tartışmalarından bazı örnekler için bkz. İspir, İnsan Haklarının Temeli Olarak İnsan Onuru Kavramı, s. 275-288.
5 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin “Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdanla donatılmışlardır ve birbirlerine kardeşlik anlayışıyla 
davranmalıdırlar” şeklinde kaleme alınan birinci maddesinin, insanın sahip olduğu birtakım özelliklerinden hareketle kurduğu bağ sebebiyle, söz konusu tespitin dışında 
kalan önemli örneklerin başında geldiğini görmemize imkân veren çalışması için bkz. İoanna Kuçuradi, “İnsan Onuru Kavramı ve İnsan Hakları”, İnsan Hakları: Kavramları 
ve Sorunları/İnsan Hakları ve Hukuk-Devlet-Siyaset Felsefesi Yazıları, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara, 2007, s. 69-76.
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varlığı, özellikle insan hakları alanında önleme, 
koruma ve tazmin mekanizmalarının hukukî gü-
vencesi olmaları bakımından önemlidir. Bununla 
beraber kavramın felsefî temellerine eğilen araş-
tırma ve tartışmalar, bu hukukî araçların en temel-
deki varlık sebeplerinin ortaya konulabilmesinin 
yanı sıra, oluşturulmaları, sürekli gözden geçiril-
meleri ve etkinliklerinin soruşturulması, yetersiz 
kaldıkları alanların saptanması bakımından rol 
üstlenmektedirler. Bu bakımdan insan haklarının 
felsefî temellerine bakma çabaları ile pozitif hu-
kuk arasındaki ilişki üzerine düşünmek, hukuk-
çulara, hukukî metinlerin sağladıklarının ötesinde 
bağlantılar kurma imkânı da sunmuş olmaktadır. 
Jerome J. Shestack’ın ifadeleriyle belirtmek ge-
rekirse:

 “...uluslararası hukukta insan haklarını korumak 
amacıyla bir sözleşme sistemi kurulmuş olsa bile, 
insan haklarının felsefî açıdan anlaşılma çabası 
sadece akademik bir fantezi değildir. Bir hakkın 
doğasını anlamak, gerekli koruma düzeyi, kabul 
edilebilecek istisnalar, tanınabilecek öncelikler, 
bir haklar manzumesinde hiyerarşi sorunu, kültü-
rel farklılıklar temelindeki mülahazalar karşısın-
da bu hakların konumu gibi problemlerde sağlıklı 
bir yargıya varmayı kolaylaştırır…”6 

Shestack’ın da üzerinde durduğu insan hakları-
nın felsefî açıdan anlaşılma çabası, bizleri, birbi-
rinden farklı açıklama biçimleriyle karşı karşıya 
bırakmıştır. Böyle bir açıklama girişiminin ken-
disine yönelen eleştiriler bir yana bırakılırsa, ta-
rihsel açıklama girişimlerine başvurulması; akıl, 
özerklik, eşitlik, hayatî ihtiyaçlar, uzlaşma, kişi-
sel öngörü, demokrasi, ahlâkî konvansiyon gibi 
kavramlar aracılığıyla insan haklarının felsefî 
temellerine bakılması; menfaat ve irade teorileri 
aracılığıyla insan haklarının açıklanması yolları 
bu durumun örnekleri arasında sayılabilirler. Çe-
şitli insan kavrayışlarını onur kavramıyla ilişki-
sinde ortaya koyan ve insan haklarını bunun üze-
rine inşa eden bir görüş daha vardır. Bu görüşe 

göre, “insanın niçin insan hakları türünden hak-
ların sahibi olduğu, bu haklarla korunanın ya da 
geliştirilenin ne olduğu” sorularına yanıt bulabil-
mek, belirli bir insan onuru bilgisine sahip olmayı 
gerektirmektedir.

İnsanın nasıl bir varlık olduğuna, hangi nitelik-
lerinden ve ayırıcı özelliklerinden yola çıkılarak 
kavranabileceğine ilişkin soruşturmalar özgürlük, 
özerklik, sorumlu ve normatif bir eyleyen olma, 
kişi olma, insanın değeri gibi çeşitli kavramlar 
üzerine yoğunlaşarak onur kavramını açıklama-
ya çalışmaktadırlar. Bu soruşturmaların bazıları, 
esasen, ilgili kavramlar aracılığıyla onur ve insan 
hakları bağlantısını kurmaktadırlar.7 Etik haklar 
olarak insan haklarının türetildiği yerin gösteril-
mesi ve gereklerinin saptanması bakımlarından, 
onurun içeriğini belirlemeye yönelik bilgi ortaya 
koyan bu çabalardan yararlanmak mümkündür. 
Böylesi bir bilgiyi ortaya koymak, kaynağını in-
san haklarından alan bir hukuk olanağından söz 
etmeyi de mümkün kılmaktadır.8 Hukukun varlık 
nedeninin ortaya konulması, bir hukuk normunun 
türetilmesi, değerlendirilmesi, uygulanması, hu-
kuk alanında çalışanların iş ve uğraşılarının ama-
cının belirlenmesi bağlamlarında da onur kavra-
mının bilgisine ve yine bu kavramdan türetilen bir 
hukuk olanağına başvurmak mümkündür. 

Onur-insan hakları bağı, kişi-kişi ilişkisinde ya-
rattığı etik sonuçlar için olduğu kadar, “hukuka 
etik kaygılar getiren” bir bakış için de yarar sağ-
lamaktadır.9 Bu bilgisel ve kurucu ilişki, hukuk 
kurallarının insan haklarından türetilmesini esas 
alan hukuk sistemleri için yol gösterici olabile-
cektir; zira bu halde hukuk, insan onurunun ge-
reklerini yerine getirmekle amacını gerçekleşti-
rebilen bir kurum olarak görülmektedir. Böylesi 
bir perspektif, insan hakları tartışmalarını, salt 
pozitif bir düzenleme sahası olarak görülebilen 
insan hakları hukukuna indirgemenin yol açabile-
ceği sakıncaları gidermek bakımından da önemli 
görünmektedir. 

6 Jerome J. Shestack, “İnsan Haklarının Felsefi Temelleri”, Liberal Düşünce, çev.: Ali Rıza Çoban, Bilal Canatan, Cilt 11, No: 43, Yaz 2006, s. 90. 
7 İlgili bağlantıların örneklerini James Griffin, Alan Gewirth, Martha C. Nussbaum, George Kateb ve İoanna Kuçuradi’nin çalışmalarında görebilmek mümkündür.
8 Bkz. İoanna Kuçuradi, “Etik İlkeler ve Hukukun Temel Öncülleri Olarak İnsan Hakları”, İnsan Hakları: Kavramları ve Sorunları/İnsan Hakları ve Hukuk-Devlet-Siyaset 
Felsefesi Yazıları, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara, 2007, s. 55-68.
9 Bu bağlantıyı görmemize imkân veren çok sayıdaki çalışmalarından birisi için bkz. Kuçuradi, a.g.e.
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