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

Bültenimizin bu ikinci sayısında, 2000 yılında 
İstanbul Bilgi Üniversitesinde kurulmuş olan 
“İnsan Hakları Hukuku Merkezi” tanıtılıyor. Bu 
tanıtımda –daha önce bizim Maltepe’deki Mer-
kezin tanıtımında olduğu gibi− önemli bir eksik-
lik var: Bu Merkezlerin programlarında yapılan 
tezler ve projeler. Bir lisansüstü programının 
önemli ürünlerinden olan bu tezlerin ve proje-
lerin başlıklarını, İnsan Hakları Merkezlerinin 
tanıtımı bitince yayımlayacağız. 

Bu sayımızda Merkezimizin Müdür Yardımcısı-
nın, kişilerin “insanlaşması”nda insan haklarının 
rolünü vurgulayan “İnsanca Yaşamak” başlıklı 
yazısı; Türkiye Barolar Birliği eski Başkanının 
St. Victorlu Hugo’nun anlaşılması pek kolay 
olamayan “güçlü” ve “mükemmel” insanla ilgili 
düşüncelerine de dikkat çeken, insan haklarıyla 
ilgili yazısı; bir öğrencimizin de, insan hakları-
nın korunmasında doğru değerlendirmenin öne-
minin altını çizen yazısı yer alıyor.

Milliyet Gazetesi Ombudsmanıyla yapılan, ga-
zeteci olmadan önce bir insan olan gazetecinin 
insan hakları ihlali yapmaması için neleri yap-
ması gerektiğinin değil, neleri yapmaması ge-
rektiğinin vurgulandığı söyleşiyi; ayrıca 2003 
yılında kabul edilen “UNESCO İnsan Hakları 
Stratejisi”ni gözden geçirmek ve arada geçen 
sürede çıkan veya daha geniş boyutlara varan so-
runlarla savaşmak için UNESCO’nun yapması 
gerekenleri saptamak amacıyla, geçen Haziran 
ayında UNESCO’da yapılan toplantıda, UNES-
CO Kürsüsü sahibi olan Merkezimiz Müdürü-
nün İngilizce olarak yaptığı konuşmanın Türk-
çesini de Bültenimizde bulacaksınız.

“Haberler”de ise yalnızca “olumlu” haberler 
vermekle yetindik.

***

Okurlara
“UNESCO’ya Verilen İnsan Hakları Görevini 

Bugünün Koşullarına Uyarlamak: 
Alınan Dersler ve Geleceğe İlişkin Perspektifler” *

İoanna Kuçuradi

70’li yılların sonlarında (1978’de), yani yaklaşık 40 yıl önce, Kahire’de yaptığım 
bir konuşmada şu soruları sormuştum: 19. yüzyıl 20. yüzyıla neleri aktardı? Ve 
kökten bir değişiklik olmazsa, 20. yüzyıl ne aktaracak 21. yüzyıla?

19. yüzyıl başkaldırma gerekliliği düşüncesini 20. yüzyıla aktardı; bu düşünce de 
gitgide öylesine bir gerçek oldu ki, ölüm saçan başkaldırma çağın geleneği oldu. 
Ve uluslararası politikada, bir “devrim”le temel bazı değişiklikler olmazsa, 20. 
yüzyılın 21. yüzyıla aktaracaklarının başında bu gelenek gelir” 1

Böyle kökten bir değişiklik olmadı. Aksine, Birleşmiş Milletlerin iyi niyetli çaba-
larına rağmen, şiddet ve terörizm bütün dünyada arttı, artmaya da devam ediyor. 
11 Eylül (2001) 21. yüzyılın başına damgasını vurdu. Canlı bombalar, son yirmi 
yılda terörizmin ana silahı oldu, olmakta da devam ediyor. Adsız “düşman”a kar-
şı silah olarak kullanılmak üzere kendilerini “sunan”ların sayısı gitgide artıyor, 
bu da terörle savaşmayı neredeyse olanaksız kılıyor. 

BM’nin 2002 İnsansal Gelişme Raporunda şu çarpıcı cümleyi okuyoruz: “Eko-
nomik, siyasal ve teknolojik bakımdan dünyamız bukadar özgür hiç olmamıştı  ̶ 
bukadar adaletsiz”. Şiddet, terör ve yoksulluk, günümüzün ana özelliklerini oluş-
turuyor. 

Eskiçağdan Ortaçağa geçerken  ̶ bir sinkretizm çağı olan, ama çağımızdan çok 
daha az sayıda insanın yaşadığı ve Plotinos’la, Ortadoğu’da başlayan bir çağ olan 
Ortaçağa geçerken ̶ , o dönemle birçok olgusal benzerlikleri olan çağımızın ana 
sorunları karşısında UNESCO, bir İnsan Hakları Stratejisi oluşturma inisyatifini 
aldı. Bu Stratejinin genel amacı, “küreselleşme çağında insan haklarının geliş-
tirilmesine katkıda bulunmak ve UNESCO’nun insan haklarının korunmasını 
teşvik etmedeki özel rolünü, özellikle eğitim ve araştırma yoluyla, yeniden te-
yid etmek ve yetki alanının içinde bu hakları korumak”, bu arada da standartlar 
geliştirmek ve denetlemekti. Bu Strateji geliştirildi, ama  ̶ Dünya İnsan Hakları 
Eğitimi Onyılıyla olduğu gibi ̶  yeterince uygulanmadı. 

Şimdi de, son gelişmeler karşısında  ̶ yani canlı bombalarıyla terörizmin ve şid-
detin artışı karşısında ̶  20. yüzyılın bu musibetleriyle savaşmak için seçtiğimiz 
yolları yeniden düşünmek yerinde olur.                                           
                                                                                                 (Devamı 5. sayfada)
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İnsanca yaşamak! Neden insanca yaşamak? Bu, 
insan dünyasında her zaman herkesçe istenen bir 
şeydir. Bunda şaşacak bir şey de yoktur. İnsan adlı 
canlı için istenecek en öncelikli şeydir bu. İnsanın 
başka türden bir varlıkça, örneğin bitkice, hayvan-
ca yaşaması istenemez elbette. Peki, nedir insanca 
yaşamak? İnsanca yaşamak dendiğinde her şeyden 
önce, her insanın insana yaraşır koşullar içinde ya-
şaması gelir akla. Aç kalmamak, açlıktan ölmemek, 
barınaksız olmamak, soğuktan donmamak, sağlıklı 
beslenmek gibi haklarının ifade edilmesidir ilkin 
söz konusu olan. Kısaca söylenirse, her insanın te-
mel haklarının sürekli korunabilmesi koşullarının 
sağlanmasıdır. Bu, her insana, insan için olan ortak 
bir alanda, “insanlık” içinde varolma; insanlığın 
“ortak mirası”na, kültürüne katılma ve insanlığa 
katkıda bulunma imkânının sunulmasıdır.

Kurulan, varolan ve özlenen dünya
Burada “insanlık içinde” derken bu ifadeyle hem 
insanın varolma alanını/ortamını hem de insanın 
yapıp etmelerini, kişilerin eylemlerini kastediyo-
rum. İnsanın varolma alanı olarak “insanlık” ya da 
“dünya”, insanın yaptıklarıyla, eylemleriyle, ürün-
leriyle, ortaya koyduklarıyla oluşan ve insan adlı 
canlı türüyle ilgisinde herkes için ortak olan bir 
yapıdır. İnsanın çalışarak, çabalayarak kurduğu, 
insanca var olmak için var ettiği bir yaşama orta-
mıdır. İnsan, dünyasız var olamaz. Ancak, en eski 
zamanlardan beri tarihe ve günümüze bakıldığın-
da, bir kurulan ve varolan dünyanın bir de “özle-
nen” dünyanın olduğu görülmektedir. Bu durumda 
“dünya” dendiğinde üç katmanlı bir yapı çıkıyor 
karşımıza: “Kurulan dünya”, “varolan dünya” ve 
“özlenen dünya”. Bunlardan ilki, insan için zorun-
lu olan varlıksal dünyadır; ikincisi, hiç istenme-
diği halde hep “kötülüklerle” dolu olan “mevcut” 

dünyadır. Üçüncüsü ise en eski zamanlardan beri 
hep özlenen ama henüz olmayan “ideal” dünyadır. 
Burada “ideal” derken, bununla uzakta, erişilmesi 
zor, sırf bir “düşünce” olarak kalan bir şeyi değil, 
gerçekleşmesi pekâlâ olanaklı bir dünyayı, “öz-
gürlüğün yasası”yla ilgili olan dünyayı; keyfilikler 
karşısında “özgürlükle” belirlenen, başka deyiş-
le insanın insan olarak var olabilmesinin, insanca 
yaşayabilmesinin koşullarını sağlayan temel kişi 
haklarıyla belirlenen bir dünyayı kastediyorum. 

İnsanın değeri ve onuru
Bu dünya, “insanın değeri”nin bilindiği, mevcut 
koşulların elverdiği ölçüde “insan onuru”nun ko-
runabildiği bir dünyadır. Peki, nedir insanın değe-
ri ve onuru? İnsanın değeri, onun diğer varlıklar 
arasında ayrıcalıklı bir yerinin olduğu ve bundan 
dolayı “yüce” bir varlık olduğu anlamına gelmez. 
İnsan, yeryüzünde canlı ve cansız diğer varlıklar 
arasında hiçbir ayrıcalığı olmayan, ama kendi bi-
yolojik ve ruhsal özelliklerinden dolayı bazı özel 
koşullara gereksinim duyan bir canlıdır. Eskiçağ-
dan beri filozofların söyleyegelmiş olduğu, Kant’ın 
da “insanın özgürlüğü” sorununa çözüm getirmek 
için vurgulamış olduğu gibi kendine özgü yapısıyla 
insan elbette bir yanıyla doğaya bağlıdır, doğanın 
içindedir ve doğayla belirlenmiştir. Ama bilindiği 
gibi bu durum onun için bir tehlikedir aynı zaman-
da. İnsan, sırf ona özgü olan “çatışmalı” yapısın-
dan dolayı kendisiyle, kendisinden gelebilecek 
kötülüklerle mücadele etmek zorundadır. İnsanın 
temel sorunlarından biri olan özgürlük sorunu bağ-
lamında Kant bu mücadele için yardım alınabile-
cek bir bilgiyi kendinden önceki filozoflardan da 
beslenerek vermiştir: İnsan doğa tarafından “be-
lirlenmeme imkânına” sahiptir. Bu, insanın “be-
lirlenmeme” olarak, “negatif” anlamda özgürlü-
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ğüdür. Rönesansta Giovanni Pico della Mirandola 
(1463-1494), İnsanın Değeri Üzerine Söylev’inde  
insanın bu durumunu Platon’dan da aldığı esinle 
“yüce Yapıcı”nın sözleriyle şöyle belirtmiştir: “Ey 
Adam! Biz sana ne hazır bir yüz ne de özgün, do-
ğuştan gelen bir özellik verdik, ta ki kendi yeri-
ni, biçimini, yeteneklerini kendin seçesin, onları 
kendi yargın, kendi kararın ile edinebilesin. Bütün 
öteki yaratıkların doğası bizim koyduğumuz yasa-
larla belirlenip sınırlanmıştır. Oysa senin önünde 
böyle sınırlamalar yok, kendi yüzünün çizgilerini 
sana koruma görevini verdiğimiz özgür isteğinle 
çizebilirsin. Seni dünyanın tam ortasına koyduk, 
baktığın yerden dünyadaki her şeyi daha kolay gö-
rebilesin diye. Seni ne yersel ne göksel, ne ölümlü 
ne ölümsüz olarak yarattık; özgür, olağandışı bir 
yontucu gibi kendini, kendi seçiminle biçimleyebi-
lesin diye. Aşağıya, yaşamın kaba biçimlerine in-
mek de tanrısal yaşam sürenlerin düzeyine çıkmak 
da senin elinde” (2006: 17).

İşte varlıktaki bu “özel yeri”nden dolayı doğadaki 
diğer canlılardan farklı olan insan, “insanlaşmak” 
zorundadır. İnsanın insanlaşabilmesinin koşulla-
rı da temel kişi haklarının korunmasıyla, yaşama 
hakkının, barınma, beslenme, sağlık hakkının ve 
mutlaka eğitim hakkının korunmasıyla, kısaca 
insanlara, insanlaşma olanaklarının sunulmasıyla 
sağlanabilir. 

Temel kişi haklarının korunabilmesi öncelikle si-
yasal, toplumsal ve ekonomik belirlenimlerle ilgili 
olmakla birlikte, kişilerin birbirlerine “insan gibi” 
davranmasıyla da yakından ilgilidir. “İnsan gibi” 
davranmak ne demektir peki? Kişilerin birbirleri-
ne karşı tutumlarında, eylemlerinde, kararlarında, 
hem kendilerinin hem başkalarının insan olduğunu 
unutmaması demektir. Hepimiz daima insanca mu-
amele görmek istemekteyiz. Bunda son derecede 
haklıyız da. Ancak insanca muamele görmeyi is-
temek, insanca muamele etmeyi de gerektirir. Bu 
noktada şu soruyu sormalıyız kendimize: İnsanca 
muamele etmek söz konusu olduğunda da aynı 

derecede istekli miyiz acaba? İnsanca yaşamanın 
yolu, insanca muamele görmekten olduğu kadar 
insanca muamele etmekten de geçer. İnsan onuru 
da tam bu noktayla ilgilidir ve her insanın, başka-
larına muamele etme şeklinde korunur ya da çiğ-
nenir.  İnsan onurunun bu anlamda korunmasıyla, 
hep özlenen o “iyi” ve “güzel” dünya, çok uzaklar-
da olmayabilir belki. En azından kendi erişebildi-
ğimiz dünyalarda insanca var olmak, insanca yaşa-
mak mümkün olabilir belki. 

Kapak yazısının devamı:
Belki bu şekilde, 21. yüzyılda şiddete ve terörizme karşı, ay-
rıca da göçe ve ölüme götüren yoksulluğa karşı savaşmak için 
daha uygun yollar bulabilir ve yeni araçlar geliştirebiliriz.                                                 

Bunun için burada, benden istendiği gibi, tartışmaya zemin ha-
zırlamak amacıyla, insan hakları araştırmalarına ve eğitimine 
ilişkin birkaç soru sormakla yetineceğim. Bu soruları sorarken, 
en başta, ülkemin de bulunduğu bölgeyi gözönünde bulundura-
cağım. Ne var ki bu sorular, 21. yüzyılın ilk çeyreğinde içinde 
bulunduğumuz küresel durumu hesaba katmadan ele alınamaz.

Bu sorular a) yapılması gerekenlerin yol haritasını çizmek için 
temel oluşturacak araştırmayla ve b) eğitimle, bu arada da in-
san hakları eğitimiyle ilgilidir.

Araştırmayla ilgili sorular şunlardır: Bu pervasız şiddet ve can-
lı bombalı terörizm noktasına nasıl geldik? Özellikle: eğitimde 
ne gibi yanlışlar yaptık ve belki de hâlâ yapıyoruz? Bu soruyu 
genel olarak sormamız, farklı kültürlerin egemen olduğu ül-
keler için de özel olarak sormamız gerekir. Ve eğitimin beyin 
yıkamak olmasını, dolayısıyla eğitim hakkını ihlal eden bir 
eğitim olmasını nasıl önleyebiliriz? Birçok alt soru bu soruları 
izleyebilir.

İnsan hakları eğitimiyle ilgili soru da şöyle dile getirilebilir: 
BM ve Avrupa Birliği tarafından teşvik edilen insan hakları 
eğitiminde  ̶ temelindeki yaklaşımda, metodlarında ve boyutla-
rında ̶  neler değiştirilmeli, öyle ki eğitilenler, bilgi edinmekten 
öte, günlük yaşamlarında ve mesleklerinde insan haklarını ko-
ruma istemesini  ̶ içtenlikli istemesini ̶  oluşturabilsinler?

Bu soruya benim cevabıma bir ipucu olarak, yaşadığım ve hiç-
bir zaman unutamayacağım bir olayı size anlatmakla sözlerimi 
bitireyim: Bir cezaevinde gerçekleştirdiğim bir eğitim prog-
ramı sonunda, katılanlara bir “Katılım Belgesi” verme töreni 
sırasında, onlara bu programın onlar için nasıl bir anlam taşıdı-
ğını sordum. Aldığım cevaplardan biri şuydu: “Uzun yıllardan 
sonra bize insanlığımızı hatırlattınız”.

* 21-22 Haziran 2017 günlerinde, UNESCO Merkezinde yapılan UNESCO 
Kürsüleri toplantısının konusu.

1 “Gelenek ve Devrim ya da Felsefe ve Dünya Politikası”, Çağın Olayları 
Arasında, 3. Baskı, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara, 2009, s. 69.
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