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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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Hukuk, karşımıza bir normlar bütünü olarak çıkmakta-
dır. Bu normların da oluşturulma ve uygulanma olmak 
üzere başlıca iki kısmı bulunmaktadır. İnsan haklarına 
dayalı hukukun anlamını belirlemekle ilgili sorunun 
cevabının, hukukun bu boyutlarını gözönünde tutması 
gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle yasama, yürütme ve 
yargılama boyutları ve hukuk uygulamanın diğer her 
aşamasında bu anlamın ortaya konulması gerekmekte-
dir. Zira hukukun anlamı kanun koyma, idarî işlemler, 
anayasa mahkemesi ve diğer mahkemeler aracılığıyla 
her defasında yeniden belirlenmektedir. İnsan haklarına 
dayalı hukukun anlamını belirlemek için ilk önce onu 
insan hakları hukukundan ayırmak önem taşımaktadır. 
Bu terimlerin birbirleriyle ilişkilendirilebilir olmalarını 
bir yana bırakmadan, insan haklarına dayalı hukuk ile 
insan hakları hukukunun aynı şey olmadığının altı çizil-
melidir.

Günümüzde literatürde insan hakları hukukundan söz 
edilmekte ve hukuk fakültelerinde bu ad altında ders-
ler verilmektedir. Bunun başlıca nedeni, özellikle İkin-
ci Dünya Savaşından sonra uluslararası alandaki insan 
hakları belgelerinin sayılarının gittikçe artması ve ulusal 
hukukta da başta anayasalar olmak üzere bu haklarla il-
gili hukuk normlarına yer verilmesidir. Bu nedenle çağı-
mızda insan hakları hukukuyla karşı karşıya bulunmak-
tayız. Ancak bu gelişme, insan haklarına dayalı hukuk 
anlayışının gerçekleştiği anlamına gelmemektedir. Öte 
yandan bunun anlamı hukuk normlarında insan hakla-
rına yer vermenin önemli olmadığı demek de değildir. 
Aksine hukuk normlarında insan haklarına yer vermek, 
insan haklarına dayalı hukukun gerçekleşmesi için zo-
runludur. Hukuk, insan haklarını korumanın en önemli 
mekanizmalarından birisidir. Hiç kuşkusuz hukuk tek 
başına insan haklarını gerçekleştirmek için yeterli değil-
dir. Ancak hukuk olmadan da insan haklarını gerçekleş-
tirmek mümkün olmaz.

Hukukun tek başına yeterli olmadığını, insan haklarına 
dair hukuk normlarının yaygınlaşmasıyla ilgili gelişme-

nin en fazla yaşandığı 20. yüzyılda ve 21. yüzyılda ya-
şananlar açıkça göstermektedir. Diğer bir ifadeyle çağı-
mızda yaşananlar, insan hakları ihlallerini önlemek için 
insan hakları hukukunun ortaya çıkmasının yeterli olma-
dığını ortaya koymaktadır. İnsan hakları hukukunun, in-
san hakları ihlallerini önlemede yeterli olmaması farklı 
şekillerde açıklanabilir. İnsan hakları hukuku kapsamın-
da yer alan uluslararası insan hakları belgelerinin sayıla-
rı hızla artmaktadır. İoanna Kuçuradi’ye göre, bu kadar 
yaygınlaşan insan hakları belgeleriyle kavram kargaşa-
sı yaşanmakta ve insan haklarına ilişkin bilgi eksikliği 
insan hakları ihlallerinin de başlıca nedeni olmaktadır.1 
Kuçuradi “bu belgelerin insan haklarının çiğnenmelerini 
engellemede ve çiğnenmeleri gidermede etkilerinin sı-
nırlı olmasında, bu belgelerin kendilerinin de önemli bir 
payı olduğu görülüyor: bu belgeler, çoğu zaman iyi ve 
içtenlikli bir niyetle oluşturulmuş olsalar da, insan hak-
larının ne olduğunun bilgisiyle ve bu haklarla ilgili olan 
özgürlük(ler), kültür(ler), gelişme/kalkınma, barış v.b. 
gibi başka kavramların bilgisiyle oluşturulmuş”2 görün-
mediklerini belirtmektedir. Bu tür bilgi eksikliğinin en 
önemli sonuçlarından birisi, bazı grupların insan hakları 
bağlamından dışlanabilmesi ve koparılmasıdır. Bu da 
insan haklarında insanın unutulmasına yol açmaktadır.

İnsan haklarında insanı unutan hukukun kendisi başlı-
ca insan hakları ihlallerinin aracı olabilmektedir. Hukuk 
bu ihlali, yeterli olmayan insan hakları normları ve bu 
normlara dahi aykırı başka hukuk normlarıyla ve mah-
keme kararlarıyla yapmaktadır. Dolayısıyla hukukta 
insan hakları bilgisiyle oluşturulmuş insan haklarının 
olmamasının yanında, bu şekilde mevcut olan insan 
haklarına dahi aykırı hareket edilmesi söz konusudur. 
Bu çerçevede problemin iki boyutu söz konusudur. İlki 
insan haklarının açık bilgisiyle oluşturulmayan hukuk 
normları ve ikincisi de bu şekildeki hukuk normlarına 
bile aykırı olarak oluşturulan ve bir anlamda bu normları 
görmezden gelen hukuk normları ve uygulamalarıdır. Bu 
noktada sadece insan hakları hukukunda insanın olmayı-
şı problemiyle değil, insan haklarının veya insan hakla-

İnsan Hakları ve Hukuk

İNSANIN UNUTULMADIĞI HUKUK: 
İNSAN HAKLARINA DAYALI HUKUK

Prof. Dr. Gülriz UYGUR*

* Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
1 İoanna Kuçuradi (2011), “Etik İlkeler ve Hukukun Temel Öncülleri Olarak İnsan Hakları”, İnsan Hakları: Kavramları ve Sorunları, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu 
Yayınları, s. 55.
2 İoanna Kuçuradi (2011), “İnsan Hakları Düşüncesinin Işığında İnsan Hakları Belgeleri”, İnsan Hakları: Kavramları ve Sorunları, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Ya-
yınları, s. 195-196.
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rı hukukunun da bir yana bırakılması gibi bir durumla 
karşılaşmaktayız. Özellikle 21. yüzyılda dünyada artan 
terör olayları, insan haklarının sessizleştirilmesi veya 
askıya alınmasına neden olarak ileri sürülebilmektedir. 
Bu bağlamda iktidarların insan haklarına aykırı kurallar 
çıkarmasını önlemede insan haklarıyla ilgili normlar ye-
terli olmamaktadır. Bu şekilde hukukta bir yandan insan 
haklarını korumakla ilgili normları ve bir yandan da in-
san haklarına aykırı normları bir arada görmek hiç de 
şaşırtıcı değildir. Bunun sonucunda da insan hakları bel-
geleriyle çevrili çağımızda insan haklarından veya insan 
hakları hukukundan uzaklaşma görülmektedir. Böylece 
geldiğimiz aşamada, uluslararası alandaki insan hakları 
belgeleri ve diğer ilgili mevzuat ile mahkemelerin insan 
haklarıyla ilgili verdikleri kararlara dayalı insan hakları 
hukukunun, insan haklarına dayalı hukuk anlayışı için 
tek başına yeterli olmadığı açıkça görülmektedir. Bu du-
rumda insan haklarına dayalı hukuk anlayışını geliştir-
menin önemi kendisini göstermektedir. 

İnsan haklarına dayanan hukuk, insan hakları bakış açı-
sının egemen olduğu hukuktur. İnsan haklarına dayalı 
bakış açısının anlamı, sadece insan haklarına dair hukukî 
mevzuatın bilgisine sahip olmak, örneğin Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesinde sayılan insan hakları normlarının 
veya konuyla ilgili mahkeme kararlarının bilgisine sahip 
olmak değildir. Bundan çok daha fazlasıdır. Kuçuradi, 
felsefe eğitiminin başlıca görevlerinden birinin “kişileri, 
insan onurunun nerede tehlikeye düştüğünü görebilecek 
bir gözü kazandırabilecek şekilde” eğitmek olduğunu 
belirtmektedir.3 Kuçuradi’nin belirttiği insan onurunun 
nerede tehlikeye düştüğünü görebilecek bakış açısının 
başlıca hukuk normlarının yaratıcısı ve uygulayıcıların-
da yer alması, insan haklarına dayalı hukukun gerçekleş-
mesi için zorunludur. Bu bağlamda hukukta, insan olma-
nın anlamı ve bu anlamı ortadan kaldıracak durumları 
görecek şekilde hareket etmek önem taşımaktadır.

İnsan haklarına dayalı bakış açısının neleri gerektirdiği, 
çağımızda yaşananların da bilgisiyle ortaya konmalıdır. 
Çağımızda yaşananlarla ilgili Upendra Baxi, insan olma 
ve insan kalmanın farkındalığını içeren ve haklara sahip 
olmaya ilişkin samimî bir bağlılığı gerektiren politikalar 

oluşturmanın gerekli olduğunu belirtmektedir.4 Baxi’nin 
düşüncelerini hukuka uyguladığımızda aynı şeyleri be-
lirtmek mümkündür. Bu çerçevede öncelikle insan hak-
ları bakış açısının insan olmanın ve onur sahibi bir varlık 
olmanın bilgisi temelinde şekillendiği belirtilebilir. Bu 
bilgi eşliğinde hareket edilirken türetilecek hukuk norm-
larını da bilgiyle ilişkilendirmek insan haklarına dayalı 
bakış açısının temelini oluşturur. Öte yandan bu temele 
sahip olmak zorunlu koşul olsa da, bu temelden sadece 
hareket etmek insan haklarına dayalı bakış açısından ha-
reket etmek için yeterli değildir. Bu temeli ortaya çıka-
racak koşullar bilgisine de sahip olmak, bir anlamda in-
san haklarının neleri veya neyi gerektirdiğini o koşullar 
içinde görmek gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle insan 
olmanın anlamını her defasında ortaya çıkaracak şekilde 
ve Baxi’nin belirttiği gibi insan kalmaya da bağlı olacak 
şekilde hareket etmek gerekmektedir. Sadece bilgiye sa-
hip olmak bu anlamda yeterli değildir. Baxi’nin belirttiği 
samimî bağlılık veya Kuçuradi’nin belirttiği içten isteme 
bu noktada önem taşımaktadır. Kuçuradi, davranış ilke-
leri olarak insan haklarının etkili olması için gerekenleri 
şu şekilde belirtmektedir: Kişilerin “i) kamu yaşamında 
onlara göre davranmayı içtenlikle istemelerini, ii) her bir 
hakkın neyi talep ettiğinin (kavramının) açık bilgisine 
sahip olmalarını, iii) aynı zamanda da, belirli bir durum-
da bir insan hakkının nelerin yapılmasını gerektirdiğini 
bulabilme yeteneğini –bu bilgisel yeteneği– geliştirme-
lerini gerektiriyor.”5 Kuçuradi’nin belirttiği üçüncü hu-
sus, istemenin harekete geçmesi için önem taşımaktadır. 
Bu durumda sorulacak soru, bilgisel yeteneğin nasıl ge-
liştirileceğiyle ilgilidir. Bu sorunun cevabının ise belirli 
erdemlere göre hareket etme becerisinin kazanılmasıyla 
ilgili olduğu belirtilebilir. Bu noktada insan onurunun 
nerede tehlikeye düşebileceğini görecek göz, insan ol-
maya bağlı olarak hareket etme becerisini geliştirecektir. 
Bunun da başlıca yolu veya yollarından biri dertlenerek 
ilgilenmekten geçmektedir.6  

Sonuç olarak insan haklarına dayalı hukuk, insan hakları 
bakış açısıyla hareket eden kanun koyucuları ve hukuk 
uygulayıcılarını gerektirmektedir. Bu bakış açısı olma-
dan, insan olmayı unutmayan hukuk pek mümkün gö-
rünmemektedir. 

3 İoanna Kuçuradi (2011), “Felsefe ve İnsan Hakları”, İnsan Hakları: Kavramları ve Sorunları, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, s. 8.
4 Upendra Baxi, The Future of Human Rights: The East India Company and Hindu Law in Early... https://books.google.com.tr/books?id=hiwpDwAAQBAJ&pg=P-
T98&dq=%22Human+Rights+%22+Balkin&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjHu8PTrKLYAhVEaVAKHRsuAcgQ6wEIKjAA#v=onepage&q=%22Human%20Rights%20
%22%20Balkin&f=false  (Erişim tarihi: 01.01.2018)
5 İoanna Kuçuradi (2011), “Etik İlkeler ve Hukukun Temel Öncülleri Olarak İnsan Hakları”, İnsan Hakları: Kavramları ve Sorunları, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu 
Yayınları, s. 67.
6 Bu terim için bkz. Gülriz Uygur (2016), Hukukta Adaletsizliği Görmek, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, İkinci Baskı.
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