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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, İstanbul Üniver-
sitesi “İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve 
Araştırma Merkezi” hakkında bilgi bulacak-
sınız.

Bunun yanında, Merkezimizin öğretim üye-
lerinden Doç. Dr. Muttalip Özcan’ın günü-
müzde demokrasinin insan haklarına ilişkin 
yarattığı bazı sorunları ele alan “İnsan Hakları 
ve Demokrasi” başlıklı yazısı; “insan hakları 
hukuku” ile “insan haklarına dayalı hukuk” 
arasındaki farka ışık tutan Prof. Dr. Gülriz 
Uygur’un yazısı; mezunlarımızdan Denizhan 
Dere’nin de “Yeni Egemenler-GDO Tehlike-
si” başlıklı yazısı da yer alıyor.

BM Irk Ayırımcılığının Ortadan Kaldırılması 
Komitesi üyesi Doç. Dr. Gün Kut’la yapılan 
söyleşide, devletlerin taraf oldukları insan 
haklarıyla ilgili sözleşmelerin, kendi yurttaş-
larına ve diğer taraf devletlere verdikleri bir 
söz −o belgede yazılı olduğu şeklinde dav-
ranacakları sözü− olduğu belirtilmekte; ırk 
ayırımcılığının ve hertürlü ayırımcılığın da 
öğrenilen bir anlayış olduğu vurgulanmakta, 
bu da eğitimde alınması gereken önlemlere 
ışık tutmaktadır. 

“Haberler”de yer alan ve şu anda gerçekleş-
mekte olan “Sinema ve Felsefe” konferanslar 
dizisi vesilesiyle kaleme alınan Prof. Dr. İo-
anna Kuçuradi’nin “Sinema, Felsefe ve İn-
san Hakları” başlıklı yazısında da, sinemanın 
insan hakları eğitimine yapabileceği katkılar 
üzerinde duruluyor.

İlginize sunuyoruz.

***

Okurlara SİNEMA, FELSEFE VE İNSAN HAKLARI
İoanna Kuçuradi

Felsefenin başlıca konularından biri değerler konusudur. Değerlerin ve herşeyden 
önce etik değerlerin neler olduğunun, özelliklerinin ne olduğunun bilgisini felsefe 
ortaya koyar. Edebiyat eserleri bu değerleri –ve genel olarak fikirleri/kavramları– so-
mutlaştırır/ulaşılır hale getirir. Felsefî bilgi ise edebiyatı besler. Bu ilgileri kurabil-
mek, edebiyatla içli-dışlı olan filozof gerektirdiği gibi; felsefeyle beslenen, imgeleme 
yeteneği güçlü, kalemi keskin edebiyat yazarları-şairleri gerektirir.

Sinemada durum farklıdır. Filmi yapanların –senaryo yazarı, rejisör, oyuncunun– ve-
rilmek isteneni tasarımlamaları, oyuncunun da ayrıca bu tasarımları gerçekleştirmesi 
gerekir. İşte bu tasarımlamada tasarlananın (bir değerin, bir ilişkinin ve binbir çeşi-
diyle insanlık durumlarının) değeri söz konusudur. Bu değer –gösterilmek istenen ya-
şantının, ilişkinin, eylemin değeri– ve bunun aracılığıyla ulaşılır kılınan etik değerler, 
ayrıca da oyuncunun rolüne başarılı bir şekilde bürünmesi, filmler arasındaki değer 
farkını yaratır. 

Sinemada seyirciyi etkileyen, onun gördüğü imgedir. Anlamasa da, film seyirciyi 
doğrudan doğruya etkiler. Bu imgemeleyi/tasarımlamayı gerçekleştiren, rejisördür. 
Bunun için bir düşünceyi imgeleştirme biçimi, “iyi” rejisörü diğer rejisörlerden 
ayırdeder; oyuncunun da bu imgeye bürünebilmesi/bu imgeyi imge olmaktan çıka-
rarak kendine özgü bir gerçeklik haline getirmesi biçimi de “iyi” oyuncuyu diğer 
oyunculardan ayırdeder.

Filmlerin felsefî düşünceyi iletmeyi nasıl gerçekleştirdiğini, böylece de insan hakları-
nın eğitimine nasıl katkıda bulunduğunu, birkaç yıl önce yaptığımız, sizlerin de ulaşa-
bileceği “İnsana Yolculuk” başlığını taşıyan dört filmin içindeki filmler örnek olabilir. 

Bu filmlerde, bütün kimliklerinden önce insan olma kimliğinin şu veya bu şekilde 
farkına vardıklarında, kişilerin insan olma sorumluluğunu taşıyabilecek duruma na-
sıl geldiklerini görüyoruz: “Otel Ruanda”daki Paul, son dakikada ailesiyle birlikte 
Kigali’den gitmekten vazgeçiyor ve oradaki soykırımın durması için yapabilecekle-
rini yapıyor; “Schindler’in Listesi” filmindeki Schindler de 1200 Yahudiyi ölümden 
kurtarıyor. Ama gördüğü beyin yıkayan eğitimle “Okuyucu” filmindeki gardiyan –o 
yumuşacık kadın– insan olma sorumluluğunu değil de “görevinin” sorumluluğunu 
taşıması –mahkûmları kaçırmaması– gerektiğini düşünür, bunun için de mahkûmla-
rın o yolculuk sırasında barındıkları kilisenin kapısını açmaz ve o insanların yanarak 
ölmesine yol açar. 

İnsan haklarının korunabilmesinin nesnel koşulları insan haklarının ne olduğunun 
bilgisidir. Öznel koşullarından biri de, etik değer ve etik değerler bilgisidir. Bu, unu-
tulmamalı. 
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Etik ve değer dünyası olan, eserler ortaya ko-
yan, başarılar gösteren, entelektüel bir dünyası 
olan insanın, biyolojik varlığı korunmadan ne 
entelektüel varlığın gerçekleşmesi ne de etik 
ve değer dünyasının var olması mümkündür.
Biyolojik varlığın sürdürülebilmesi, beslene-
bilme koşuluna açıkça bağlıdır. 

Dünyada canlılığın varoluşundan bu yana, ha-
yatta kalabilmek için besin arayışı, bütün can-
lılığın temel çabalarının başında yer almıştır. 
İnsanın beslenmesi için 19. ve 20. yüzyıllarda, 
nüfusa dayalı kaynak sorunlarının ortaya çık-
masıyla artık klasik tarım yöntemlerinin öte-
sinde uygulamalar gerektiği düşünülmüştür. 
“Yeşil Devrim” olarak bilinen tarımda makine-
leşmenin ardından, özel şirketler ve devletler 
tarafından yürütülen biyoteknoloji çalışmaları 
hız kazanmıştır. Bu çalışmalar, tarımsal üre-
timin temel maddesi olan bitkisel tohumların 
verimlilik, böcek ilâçlarına karşı dirençlilik, 
ürünlerin raf ömürlerinde dayanıklılık gibi 
hedefler ile genetik yapılarının değiştirilmesi 
şeklinde gerçekleşmiş ve böylece hayatımıza 
GDO’lu1 tohumlar, GDO’lu gıda maddeleri 
girmiştir.

GDO’lu tohum üreticileri tarafından zararlı otla-
rı yok eden ve yine kendi ürettikleri ilâçlara karşı 
dirençli, yüksek verimliliğe sahip (!), firesi az (!), 
daha sağlıklı (!), daha besleyici (!) olarak üreti-
len yeni nesil tohumlar sayesinde, açlığa çözüm 
bulunacağı iddia edilmektedir. Bununla beraber, 
her nedense, “Peki, o zaman bakalım öyle miy-
miş?” diyen bilim insanlarının araştırma yapma-
ları önlenebilmekte ve hatta işlerinden olmakta-
dırlar. “Neden böyle oluyor acaba?” diye bir soru 
sorulursa, cevap için 1990’lı yıllara kadar gitmek 
gerekir. Çünkü yapılan bağımsız araştırmaların 
soyu bu yıllarda tükenmektedir. Bu yıllarda yapı-
lan araştırmalarda ise GDO meselesinin söylen-
diği kadar sevimli olmadığı ortaya çıkmaktadır. 

40 değişkenin 33’ü farklılık gösteriyor
1990’lı yıllarda bilimsel objektiflik taşıdığı söy-
lenebilecek birkaç çalışma ortaya konmuştur. 
Dr. Seralini tarafından yapılan bir araştırmada, 
GD2 mısır ile beslenen sıçanlar ile bu şekilde 
beslenmeyen sıçanlar arasında karşılaştırma 
yapılan 40 değişkenin 33’ünde önemli farklı-
lıklar saptanmiştır.3 Dr. Arpad Pusztai, 1995-98 
yılları arasında yaptığı çalışmaların ardından, 
GD patatesle beslenen sıçanların büyümeleri-
nin durduğu, bağışıklık sistemlerinin bozuldu-
ğu, karaciğer, kalp, beyin ve diğer organlarda 
küçülme görüldüğü sonucuna ulaşmıştır. Dr. 
Arpad Pusztai, bu konuda TV’de verdiği iki 
dakikalık demeç sonrasında işinden atılımıştır.4 
Dr. Irina Ermokova’nın fareler üzerinde yaptı-
ğı deneylerde, çiftleşme, doğum ve yavruların 
büyüme süreleri içinde GD soya fasulyesi ile 
beslenen farelerin yavrularında ölüm oranları-
nın daha fazla olduğu, yaşayanların boyunun 
kısa olduğu, bir sonraki nesilde yavru sayısın-
da azalma ve kısırlık olduğu ortaya çıkmıştır.5 
Bütün bunlara ek olarak zaman içinde verim-
lilik problemleri, ilâçlama maliyetleri, tohum-
dan üretimin sınırlanması, antibiyotik direnci-
nin yol açtığı sağlık sorunlarının ortaya çıktığı 
gibi iddialar da dile gelmiştir.

GDO’lu ekim yayılıyor, 
biyoçeşitlilik zarar görüyor
İnsan sağlığına etkileri konusunda oldukça 
belirsiz bilgiler içeren GD tohumlar, tozlaşma 
yoluyla gerçekleşen gen bulaşması, kullanılan 
ilâçların toprağa etkileri gibi sebeplerle biyo-
çeşitlilik zararına da yol açmaktadır. Yapılan 
çalışmalarda 35 kilometrelik bir alanda, yakın 
türler üzerinde bulaşma tespit edilmiştir. Bu-
nunla beraber, tarım ilâçlarıyla yok edilme-
si hedeflenen canlılar dışında birçok canlı da 
bundan etkilenmektedir. Özellikle arı popülas-
yonunda son yıllarda önemli azalmalar olduğu 
tespit edilmektedir. GDO içeren ürün üretilen 

Öğrencilerin Gözünden

YENİ EGEMENLER-GDO TEHLİKESİ
Denizhan DERE*

* Maltepe Üniversitesi, İnsan Hakları Yüksek Lisans Programı mezunlarından. 
1 GDO: Genetiği değiştirilmiş organizma
2 GD: Genetiği değiştirilmiş
3 Kenan Demirkol (2010), GDO Çağdaş Esaret, İstanbul: Kaynak Yayınları, s. 202
4 A.g.e., s. 192. 
5 A.g.e., s. 208.
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alanlar hızla artmış ve 2015 sonu itibarıyla 
179.7 milyon hektara ulaşmıştır. Artan üreti-
min karşılığında, elbette artan bir tüketim bu-
lunmaktadır. Ancak tüketilen bu besinin içeriği 
ve insan sağlığına etkileri konusunda esaslı ve 
uluslararası alanda sansasyonel tartışmaların 
yaşanmadığı bir bilgi henüz üretilememiştir.

“Yeni egemenler” ortaya çıkıyor
Son yıllarda dikkat edilmesi gereken önemli 
bir gelişme de, GDO aktörleri olan şirketler 
arasındaki birleşmelerdir. Özellikle 2015 ve 
2016 yıllarında gerek tohum gerekse tarım ilâ-
cı üretiminde lider konumunda olan uluslarara-
sı şirketlerde başlayan birleşme ve satın alma 
süreçleri, büyük ölçüde tamamlanmıştır. Artık 
dünya tohum ve tarım ilâçları pazarının yüzde 
70’ine temel olarak dört büyük küresel şirket 
egemen olacaktır. Bununla beraber, AB pazarı-
na girmekte her zaman zorlanan ABD menşeli 
bir şirketin, AB’nin lider konumda bulunan bir 
ülkesi tarafından satın alınması ile AB Biyogü-
venlik Kurullarının kararlı tutumlarının devam 
edip etmeyeceği ise zaman içinde anlaşılacak-
tır. 

Gelişmiş teknolojik laboratuvarlara sahip AB 
ülkelerine, GD ürünlerin girişinin yasaklanma-
sına rağmen, söz konusu ürünlerin az gelişmiş 
ülkelerde tüketime sunulabilmesi, insan hakları 
sorunu olarak dile getirilmelidir. GD ürünlerin 
insan sağlığı üzerindeki olumlu/olumsuz etki-
lerinin, tatmin edici bir düzeyde ölçülemediği 
ileri sürülebilir. Ancak sorun olan şey şudur ki, 
etkileri ölçülemeyen birçok GD ürün, insanlar 
tarafından besin maddesi olarak tüketiliyor. 
Sürdürülebilir beslenme çarelerinin, etik kay-
gılar taşıyan normlar yerine liberal ekonomik 
anlayışın kâr odaklı şirketleri tarafından üretil-
meye çalışılması, hakkın korunması yönünden 
sapmalara yol açmıştır. Şu an gelinen noktada, 
ne ilginçtir ki, bir besin maddesinin insan hak-
ları ile ilgisi koruma yönünden değil, ihlal yö-
nünden kuruluyor. 

Gerçekten çare mi?
Peki, dünyadaki beslenme sorununa yeni bir 
çözüm olarak sunulan ve devletlerin teşvik et-
tiği bu yeni üretim tekniği, sürdürülebilir bes-

lenme sorununun ve açlık sorununun çözül-
mesine hizmet etmekte midir? Dünyada açlık 
sınırının altında yaşayan insan sayısı Birleşmiş 
Milletler Gıda ve Tarım Örgütüne göre (FAO) 
1990-2010 yılları arasında 815.000.000’dan 
925.000.000’a yükselmiştir. Bugün ise 
890.000.000 civarındadır. Neredeyse dünya 
nüfusunun yüzde 7’si açlık sınırının altında ya-
şarken, aynı zamanda günde yaklaşık 25.000 
insan açlıktan ölmektedir. Demek ki GDO’lar 
açlığa çare olamamıştır.  İnsan beslenmesinin 
yanıltıcı bilgilerle, insan üzerinde ne tür etkiler 
yaratacağı henüz tespit edilemeyen birtakım 
sanayi tipi tarım ürünleriyle sağlanmaya çalı-
şılması, insan sağlığı ve yaşama hakkı umur-
sanmadan bu ticarî ürünlerin, devlet destekli 
olarak tüketime sunulması, toplu bir katliam-
dan farksızdır.

GDO’lu bir dünyanın yol açtığı yeni yaşa-
ma düzeni hakkında bir öngörü
Sürecin böyle devam etmesi halinde şöyle 
bir senaryo ihtimaller arasındadır: GD to-
humdan üretilen bitkinin tekrar tohum ver-
memesi ile zaten dolaylı etkilerle tektiple-
şen tarımsal üretimde, tohum üreten küresel 
şirketler, besinin ham maddesi tohumun tek 
sahibidir. Azalan biyoçeşitlilik sebebiyle, 
doğal yollardan üretilebilecek besin mad-
deleri sürdürülebilir olarak elde edilemez 
durumdadır. İnsanlar artık beslenebilmek, 
yaşamını sürdürebilmek, besin maddesi-
ne erişmek için, besin maddesini ve üretim 
şartlarını elinde bulunduran “yeni egemen-
ler”e bağımlı haldedir. Artık hakların elde 
edilebilmesi anlamında en alt kademeye 
gerileyen insanlar, biyolojik varlığını sür-
dürmeye odaklanmış, yaşam bütünlüğünün 
diğer unsurları olan, etik ve değer alanları-
nı önemsemez hale gelmiştir. İnsanı değerli 
kılan olanaklar, önemini yitirmiştir. İnsanlık 
bin yıllar boyunca edindiği bütün entelektü-
el birikimini bir kenara bırakmış, yalnızca 
yaşamaya, yalnızca egemenlerin lütuflarına 
odaklanmıştır... 

GD ürünlerin insan hayatında ne gibi etkiler 
yaratacağı geri dönülemez kayıplar olmadan 
net olarak ortaya konulmalıdır.
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