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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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Günümüzde insan hakları denilince akla ilk 
olarak hukuk normları gelmektedir. Ne var 
ki, insan hakları, salt hukuk normları olmak-
tan ziyade etik ilkelerdir. Bu bağlamda, insan 
haklarına, “muamele etme ve muamele görme 
ilkeleri” olarak bakmak gerekmektedir (Ku-
çuradi, 2011, s. 72). Bu çerçevede, insan hak-
larının korunup korunmadığı, ancak insanla-
rın birbirleri ile kurdukları ilişkilere bakılarak 
anlaşılabilir. Bu nedenle, her bir insanın ger-
çekleştirdiği eylemlerin, tek tek ve kendi ko-
şulları içinde değerlendirilmesi gerekmektedir 
(Kuçuradi, 2015, s. 18). Bir eylemin değer-
lendirilmesi, değerlendirilecek eylemin kim 
tarafından, hangi koşullar altında gerçekleşti-
rildiği bilgisinden yola çıkılarak yapılmalıdır 
(Kuçuradi, 2013, s. 66). Bu şekilde yapılan bir 

değerlendirme, doğru değerlendirme olacak-
tır. Doğru değerlendirmenin daha iyi anlaşı-
labilmesi adına, bu yazıda Philadelphia adlı 
filmden bir eylem seçilerek değerlendirilmesi 
yapılacaktır. 

Beckett, ABD’nin Philadelphia Eyaleti’nde, 
bir avukatlık bürosuna bağlı olarak çalışan 
bir avukattır. AIDS hastası ve eşcinsel olan 
Beckett, bu durumu öğrenen avukatlık büro-
su tarafından işten çıkarılır. İşten çıkarılma 
nedeni olarak, Beckett’in son davasındaki 
performans düşüklüğü öne sürülür. Beckett, 
avukatlık bürosuna dava açar ve kendisini 
savunacak bir avukat arar, ancak bütün avu-
katlar tarafından geri çevrilir. Beckett, mah-
kemede kendisini savunmak zorunda kalır ve 
savunmasını hazırlamak üzere halka açık bir 
kütüphaneye gider. Beckett, AIDS üzerine 
araştırma yapmak için kütüphane görevlisin-
den yardım ister. Bu sırada kütüphane görev-
lisi Beckett’in AIDS hastası olduğunu anlar 
ve onun ayrı bir odada tek başına çalışması 
gerektiği konusunda ısrar eder. Beckett ve kü-
tüphane görevlisi arasında geçen konuşmaya 
tanık olanlar, Beckett’ten uzaklaşırlar. Daha 
önce Beckett’i savunmayı reddeden Miller da 
bu olaya şahit olur ve Beckett’in avukatlığını 
yapmayı kabul eder. 

“Miller’ın Beckett’in avukatlığını yapmayı 
kabul etmesi” eylemi, bir eylemin doğru de-
ğerlendirilmesine örnek verebilmek amacıyla-
seçilmiştir. Bir eylemi doğru değerlendirebil-
mek için, doğru değerlendirmenin üç adımının 
yerine getirilmesi gerekmektedir: eylemin ne-
denini anlamak, eylemin değerini belirlemek 
ve eylemin değerinin, insanın değeri ile ilgisi-

Öğrencilerin Gözünden

YAŞAMIN İÇİNDE DOĞRU DEĞERLENDİRME
Elif Dilan KARA*

*İnsan Hakları Yüksek Lisans Programı mezunlarından.



9

ni belirlemek (Kuçuradi, 2015, s. 17-18). Bu 
bağlamda, değerlendirmenin ilk adımı, eyle-
min nedenini anlamaktır. Her eylem, eylemi 
gerçekleştiren kişinin, eylemi gerçekleştirme-
den önce yaptığı bir değerlendirme sonucun-
da gerçekleştirilir. Miller, Beckett’in avukat-
lığını kabul etmeden önce bir değerlendirme 
yapmıştır. Miller, bütün insanlara açık bir ye-
rin, bir AIDS hastası tarafından kullanılması-
na engel olunmasına tanık olmuştur.  Miller, 
Beckett’in avukatlığını kabul etmemesi halinde 
Beckett’in hem eşcinsel olması hem AIDS 
hastası olması nedeniyle daha fazla ayırım-
cılığa uğrayacağının farkına varmıştır. Ayrıca 
bir insanın değerinin daha fazla harcanması-
na neden olacağını da açıkça görebildiği için, 
Beckett’in avukatlığını yapmayı kabul etmiştir.

Bir eylemin doğru değerlendirilmesinin ikin-
ci adımı, gerçekleştirilen eylemin değerinin 
belirlenmesidir. Bir eylemin değerini belirle-
yebilmek için, aynı koşullar altında gerçek-
leştirebilecek alternatif eylemlere bakmak 
gerekmektedir. Filmdeki örneği ele alırsak, 
bahsedilen koşullar altında, Miller’ın ger-
çekleştirebileceği diğer bir eylem, Beckett’in 
avukatlığını yapmayı reddetmektir. Miller, 
Beckett’in avukatlığını kabul etmemesi ha-
linde, Beckett, kendi savunmasını kendisi 
yapmak zorunda kalacaktır. Ancak bu durum-
da, Miller, insanın değeri dışındaki şeylerle 
−önyargı, çıkar gibi− hareket etmiş olacak ve 
insanın değerinin harcanmasına neden olacak-
tır. Miller, insanın değerinin bilgisi ile eylem-
de bulunduğundan dolayı, insanın değerinin 
daha fazla harcanmasının önüne geçmiştir. 

Bir eylemin doğru değerlendirilmesinin son 
aşaması, gerçekleştirilen eylemin değerinin 
insanın değeri ile olan ilgisini kurmaktır. Bu 
temelde, Miller, Beckett’in avukatlığını yap-
mayı kabul ederek, insanın değerinin harcan-
masını önlemiştir. Dolayısıyla Miller, insanın 

değerinin bilgisine göre hareket etmiştir. Bu 
bağlamda, Miller’ın, bu eylemiyle, insanın 
değerinden dolayı sahip olduğu ve bu değe-
ri belirleyen olanakların gerçekleştirilmesi ve 
geliştirilmesinin ön koşullarının talebi olan 
insan haklarının (Kuçuradi, 2011, s. 4) ko-
runmasını sağladığını söyleyebiliriz. Sonuç 
olarak, Miller’ın bu eylemi, insan haklarını 
koruyan bir eylem olarak değerli bir eylemdir.    

Doğru bir değerlendirme yapabilmek için, 
bahsedilen bu üç aşama (eylemin nedenini 
anlama-değerini belirleme-insanın değeri ile 
ilgisini kurma) doğru bir şekilde gerçekleşti-
rilmelidir. Aksi halde, yapılan değerlendirme 
yanlış bir değerlendirme olacaktır. İnsan hak-
larının korunması ya da ihlal edilmesi, insan-
ların gerçekleştireceği eylemlere bağlıdır ve 
bu nedenle insanların eylemleri doğru değer-
lendirilmelidir. Bir insan, bir eylemini insanın 
değerinin bilgisi temelinde gerçekleştiriyorsa, 
bu eylemi ile insan haklarını korumuş olur. 
Bir insanın, eylemini hangi temelde gerçek-
leştirdiğini anlamak için de, gerçekleştirdiği 
eylemin doğru değerlendirilmesi gerekir. Ve-
rilen örnekte de görüldüğü gibi, her insanın 
gerçekleştirdiği eylem doğru değerlendirildi-
ğinde, insan ilişkilerinde insan haklarının ih-
lal edilip edilmediği anlaşılabilir. Bu nedenle, 
insanların doğru değerlendirme yapabilmele-
ri, insanlararası ilişkilerin etik bilgi temelin-
de kurulup kurulmadığını anlamak açısından 
önem taşır. 
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