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

UNESCO 
Felsefe ve İnsan 
Hakları Kürsüsü

Uzun zamandan beri çıkarmayı dilediğimiz bu 
Bülteni siz okurlarımıza sunabildiğimiz için çok 
memnunuz. 

Yılda üç sayı çıkarmayı plânladığımız Bültenin 
kurgusu şöyle: Her sayıda üniversitelerimizdeki 
İnsan Hakları Merkezlerinden biri tanıtılacak; çe-
şitli bilgi alanlarında bir hocamızın insan haklarıyla 
ilgili bir yazısı, insan haklarıyla ilgili çalışmalar ya-
pan, farklı meslek mensuplarıyla bir söyleşi ve öğ-
rencilerimizin bir-iki yazısı yayımlanacak; Merke-
zimizden, Türkiye’den ve dünyadan haberlere yer 
verilecek ve bazı yeni yayınlara dikkat çekilecektir. 

Bülten için mezunlarımızdan da yazılar bekliyoruz. 
Yüksek lisans programlarımızı bitiren kamu görev-
lilerinin –polis, asker, infaz koruma memuru, savcı, 
hakim, noter, öğretmen, mühendis ve başka meslek 
sahipleri mezunlarımızın– gördükleri eğitimin ya-
şamlarında ve mesleklerini icrada, işbaşında, neye 
yaradığını kaleme alan yazılar veya söyleşiler ya-
yımlamayı diliyoruz ve yazılarını bekliyoruz. 

Bu ilk sayıda, Merkezimizce yürütülen İnsan Hak-
ları Yüksek Lisans Programının ana direklerinden 
biri olan bir hocamızın İnsan Felsefesi ve İnsan 
Hakları bağlantısı üzerinde duran bir yazısını; 
programımızı bitirmek üzere olan bir hakim öğren-
cimizin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Tür-
kiye ile ilgili bir kararını konu edinen bir yazısını; 
gazeteci olan bir mezunumuzun Yaşar Kemal’in 
Deniz Küstü adlı romanı ile insan hakları arasında 
ilgi kuran bir yazısını; görevleri arasında Avrupa 
Konseyi Daimi Temsilciliği ve UNESCO Türkiye 
Daimi Temsilciliği de bulunan, İnsan Hakları ve 
Diplomasi kitabının yazarı emekli Büyükelçiyle ya-
pılmış bir söyleşiyi bulacaksınız. 

İlgiyle okuyacağınızı umuyoruz.

***

Okurlara İNSAN HAKLARININ ETİK EĞİTİMİ
İoanna Kuçuradi

Bugün en yaygın şekilde, çoğu zaman da yurttaşlık ve demokrasi eğitimiyle birlikte 
yapılan insan hakları eğitimi, insan haklarının kişiyi devlete karşı korumayı amaçla-
dığı; dolayısıyla insan hakları eğitiminin amacı, kişileri kendi haklarını öğrenmeye ve 
talep edebilecek hale gelmeye yardım etmek olduğu kabulüne dayanır. Böylece insan 
hakları eğitiminin şu andaki hedefi, insan haklarını, gerektiğinde de kendi haklarını da 
koruyacak insanlar değil, hakları (kimin tarafından?) korunacak insanlar eğitmektir. 

Ne var ki, a) devlet dediğimiz kurum ve organlar bütününün varlık nedeni insan 
haklarını korumak olduğu, yani yurttaşların temel ve diğer haklarını koruyan hukuk 
ve toplum düzenleri yaratmak olduğunu, başka bir deyişle adalet fikrini ete-kemiğe 
büründürmek olduğunu ve b) insan hakları eğitiminin en son amacı insan hakları ih-
lallerinin sadece telâfi yollarını öğrenmek değil, insan haklarının ihlallerini önlemek 
olduğunu, şu anda yaygın olarak –insan hakları belgelerini ve Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi ile diğer bu tür kuruluşların kararlarını okutmak şeklinde– yapılan in-
san hakları eğitimini gözden geçirmek ve insan haklarının disiplinlerarası eğitiminin 
merkezine felsefî etiği koymamız uygun olur. 

İnsan haklarının bu etik eğitimin hedeflediği, eğitileni insan haklarının neden korun-
ması gerektiğini, yani neden herbirimizin insan haklarını koruması gerektiğini kendi 
adına düşünmesine yardımcı olmaktır. Bu da insan haklarına ilişkin kavramsal bilgi 
vermekle yapılabilir. Nedeni de şu: insan haklarının ne olduğuna ilişkin kavramsal 
bilgi –yani neyi talep ettiklerinin bilgisi–, insan haklarının neden herbir insan tara-
fından korunması gerektiğini de apaçık kılar. Bu bilgi, kişilere kendileriyle hesap-
laşmaya, insan kimliklerinin farkına varmaya, böylece de çok defa, mesleklerini icra 
ederken ve günlük yaşamda insan haklarını korumayı içtenlikle istemelerine yardımcı 
olur. 

İnsan haklarının etik eğitiminin başka bir önemli öğesi de, eğitilene, eylemde bulu-
nacağı belirli bir durumda insan haklarının gerektirdiklerini nasıl bulabileceği üze-
rine düşünmesine yardımcı olmaktır. Bu da eğitilene değerlendirme eğitimi vermek 
demektir. Değerlendirme eğitimi, eğitileni yalnızca insan haklarının belirli bir du-
rumda yalnızca gerektirdiklerini bulmaya yardımcı olmaz, aynı zamanda kendisini 
de sahip olabileceği önyargıları aşmaya ve insan haklarına uygun davranmaya da 
yardımcı olur. 

İnsan haklarının bu eğitiminde çok önemli bir husus da, bu eğitimin –ilk, orta, yük-
sek öğretimde, ayrıca da yaşam boyu eğitimde–, kendileri insan haklarının eğitimini 
görmüş eğiticiler tarafından ve kesintisiz olarak yapılmasıdır.   
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Antropontoloji, insan-ontolojisi ya da insan-var-
lıkbilgisi bir yandan felsefi söylem oluşturmanın 
kalkış noktası ve yürüyüş yolu, kısaca yöntemi1 
olarak değerlendirilebilir; öte yandan da felsefe-
nin temel disiplini olarak görülebilir. Antropon-
toloji, insan-ontolojisi ya da insan-varlıkbilgisi 
felsefenin ana konusu olarak insanı ele alır; insan 
ve insan dolayımında varlık kazanan, aynı za-
manda anlam kazanan kavramları temellendirme 
amacını güder. “Kavram yaratan bir varlık ola-
rak”2 değerlendirdiğimiz insanın, öteki insanlar-
la, türdeşiyle paylaştığı ortak bileşenlerinin ya da 
tüm ortak yönlerinin taşıyıcı temelinin ne olduğu 
sorusu, antropontolojinin ya da insan-ontolojisi-
nin yanıtlayacağı ilk soru olacaktır. 

Bu yazıda insanlar arasındaki temel ortak payda-
nın ne olduğu sorusuna yanıt aranacak, söz konu-
su bu ortak paydadan doğan “insansal durum”un, 
insan hakları kavramıyla nasıl bir “insansal du-
ruş” haline geldiği belirgin kılınmaya çalışılacak-
tır. Öyleyse daha açık bir biçimde soralım: 

• Antropontolojik açıdan baktığımızda insanlar 
arasındaki temel ortak payda nedir? 
• Bu ortak payda insanı ve insan dünyasını nasıl 
etkilemektedir? 
• Bu durumun gerek çözümlenmesinde ve gerek-
se de ardından ortaya çıkan durumların çözüme 
kavuşturulmasında, örneğin, “insan hakları” kav-
ramı nasıl bir rol oynamaktadır?  

Antropontoloji insana dayalı, insanı ve onun dün-
yasını anlamak üzere sınırları çizilmiş olan bir 

bilgi bağlamı olarak; insanı betimlemeye, üstelik 
bu betimlemenin sonucunda ortaya çıkan bilgi-
yi her türlü bilginin temeli yapan bilme etkinliği 
olarak, insanların hepsinin ortak paydasındaki bir 
duruma, her bir insanın “arada oluşu”na dikkati 
çeker. 

Antropontolojiye göre insanın düşünme edimle-
rine ve dil edimlerine yansıyan sonuçlar sürekli 
olarak “arada olma”yı imler. İnsan varolmasıyla, 
düşünmesiyle, dile getirmesiyle; özetle, bilme-
siyle ve bilmesinin sonucu olanları başkalarına 
aktarmasıyla, arada oluşunu işbaşında gösterir. 
Her insan kendisiyle, eylemleri, yapıp etmeleri, 
hatta yapıp etmelerinin dayandığı istemelerin, 
tercihlerin, seçimlerin, karar vermelerin arasın-
dadır. 

Her insan; toplumsallığı, tarihselliği ve kültürel-
liğiyle başka insanlar arasındadır. İnsan içinde 
yer aldığı her türlü yaşama kesitiyle “kendisi” 
arasındadır; insan tekil durumlarla, tekil durum-
ları çerçevelendiren, onlar üzerinde konuşulma-
sını sağlayan kavramlar (düşünme boyutu) ve 
terimler/sözcükler (dil boyutu) arasındadır. İnsan 
aynı zamanda yine düşünme ve dil bağlamıyla 
bağlantılı olarak zamanlar arasındadır; bedensel, 
düşünsel, dilsel olarak da mekânlar arasındadır. 

İnsanın arada oluşunun doğurduğu en dikkate de-
ğer antropontolojik sonuç da onun bu arada olu-
şuyla doğrudan bağlantılı olan gerilimli, buna-
lımlı ya da krizleri yaratan ya da duyan, fark eden 
bir varlık oluşudur. İnsanın bunalımlı bir varlık 
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1 Betül Çotuksöken,  “Felsefede Antropontolojik Yöntem”, Yeditepe’de Felsefe, Editör: Saffet Babür, İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Yayınevi, 2016, s. 185-193. 
2 Betül Çotuksöken, Kavramlara Felsefe ile Bakmak, İstanbul: İnsancıl Yayınları, 1998.
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3 Bu konudaki alanyazını (literatür) Eskiçağdan günümüze çok sayıda felsefi söylemde kendine yer bulur. Sokrates, Augustinus, Abælardus, Kant, Nietzsche, Men-
güşoğlu, Uygur bu bağlamda akla ilk gelen filozoflardır. Kant’taki “antagonizma”, Mengüşoğlu’daki “disharmoni”, Uygur’daki “bunalım” kavramı insanın arada 

oluşunun somut sonucu olan bir duruma işaret eder. 
4 “Gerilim” terimi burada psişik yüklerinden arındırılmış olarak kullanılmaktadır. İnsanın tam bir doğallık içinde varolana yönelmesi, gerilmesi burada öne çıka-
rılmaktadır. Burada gerilim insansal durumun/duruşun en temel biçimi olarak değerlendirilmektedir. “Intentio” sözcüğünün kökenindeki “intendere” eylem adına 
dikkat etmek, bu durumu/duruşu kavramak için yeterlidir. Ayrıntılı bilgi için bkz.: Betül Çotuksöken, Felsefe: Özne-Söylem (İlk basım: 2002), İstanbul: Notos 
Kitap Yayınevi, 2013. 

5 Ayrıntılı bilgi için bkz.: Betül Çotuksöken, Felsefi Söylem Nedir? (İlk basım: 1991), İstanbul: İnkılâp Kitabevi, 2000.
6 “İnsan hakları” kavramının tarihsel gelişimi bu ileri sürüşü haklı çıkarır. 
7 Ayrıntılı bilgi için bkz.: Betül Çotuksöken, İnsan Hakları ve Felsefe, İstanbul: Papatya Yayıncılık, 2010.

oluşu, ilk somut sonucunu, insanın sorunları fark 
eden, hatta çoğun sorunları yaratan bir varlık olu-
şunda kendini gösterir. İnsanın bunalımlı varlık 
olması sırasıyla; mitoslarda, felsefede, sanatta, 
özellikle edebiyatta ve “trajik” izleğinde, bilim-
de, hatta dinsel inanışlarda kendine yer bulur. 
İnsan ve insan dünyası bunalımlı bir dünyadır.3 
İnsanın bunalımlı bir varlık oluşu aynı zamanda 
onun “gerilim”leri4 duyumsayan bir varlık olma-
sına da işaret eder. İnsan yönelimsel ve gerilimli 
bir varlık olarak sanatı, felsefeyi, bilimi oluşturur. 
Ayrıca; sanatın, felsefenin, bilimin, dinsel inanış-
ların bunalımlardan, gerilimlerden sıyrılmak için 
işlevsel kılındığını bir kez daha anımsatabiliriz. 
Bütün bu insansal yapıları bunalımdan çıkış yolu 
olarak oluşturan insan, bunalımlı yapı olarak al-
gıladığı tekil (durum)-tümel (kavram) gerilimini 
birbirinden çok farklı yollarla, yöntemlerle çö-
zümlemeye çalışır ve çoğu zaman da çözer. 

Arada olduğu için gerilimi, sorunları fark eden ve 
yine bunlara dayalı olarak arada olduğu için soru 
soran bir varlık olan insan, sorularına farklı dü-
şünme, bilgilenme ortamlarında yanıt bulur. Ayrı-
ca, insanın düşünsel bağlamda kurduğu kimi kav-
ramlarının dışdünyada, duyulur-algılanır dünyada 
eylem ve ilişkiler alanında, kısaca görünürlük 
içinde somut bir karşılığı olmadığını biliyoruz.5 
Bu nedenle, insanın arada oluşuna ve arada olu-
şundan kaynaklanan bunalımlarından, gerilimle-
rinden gücünü alan kimi sorunlarına ilişkin yanıt 
arayışları zaman içinde, örneğin, “insan hakları” 
kavramında karşılığını bulmuştur.6 İnsan hakları 
kavramı; bunalımları, gerilimleri aşmak için insa-
nın yarattığı, kurduğu bir kavramdır; insan hakları 
kavramı işlevi bakımından her kavramda olduğu 

gibi, sorunları saptamaya, ardından çözümlemeye 
ve sonunda da çözmeye yarayan bir kavramdır.7  

İnsan hakları kavramını antropontolojinin sağla-
yacağı bilgiyle, başka bir deyişle insanın durumu-
nu ve duruşunu doğrudan veren bir bilgiyle ortaya 
koyduktan sonra, bir başka saptamada da buluna-
biliriz. Bu saptamaya göre insan hakları temeli-
ni, insanın yine antropontolojik bilgiyle ulaşabi-
leceğimiz “gereksinim” ve “değer” kavramında, 
bu iki kavramın insan yaşamında oynadığı rolde 
bulur. Gereksinimler ve/veya değerler eylemlerin 
ardındaki istemenin kışkırtıcısı olarak kendilerini 
duyumsatırlar. Değerler, daha açık bir anlatımla, 
eylemlerin ardındaki istemenin ya da istemelerin 
dayandığı ilkelerde kendilerine yer bulurlar. İn-
san bir yandan gereksinimleri olan, öte yandan da 
değerleri olan bir varlıktır. Bu iki kavram ve ara-
larındaki ilişkiler de insan yaşamındaki gerilimli 
durumlara işaret eder. İnsan hakları ne sadece de-
ğerlere ne de sadece gereksinimlere dayalı olarak 
ortaya çıkarlar; insan hakları gereksinim-değer 
dengesini bulabilmede anahtar konumundadır. 
Başka bir anlatımla, gereksinim-değer gerilimi 
arasındaki “bunalımlı insan”, “insan hakları” 
kavramıyla eylemlerini ve/veya ilişkilerini oluş-
turmaya çabaladığında “insanca” bir duruş elde 
etmiş olur. 

Bu konularda zihin açıcı konumda olan bilgi 
başta da dile getirdiğimiz gibi, antropontolojik 
bilgidir. Antropontolojinin, insan-ontolojisinin 
ya da insan-varlıkbilgisinin sağlayacağı bilgi, bu 
konularda düşünmenin billurlaşmasının  temeli 
olur ve ayrıca etiğin bir bilgi dalı olarak taşıyıcı 
temelini de oluşturur.    
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