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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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BM Irk Ayırımcılığı Komitesine üçüncü kez 
seçilen, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi 
ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Gün Kut ile ül-
kemizde ve bütün dünyada giderek tırmanan 
ırkçılık/ayırıcımlık üzerine konuştuk. Kut, 
“günümüzün ırkçılığı, klasik ‘ırk’ tanımından 
hareket eden bir ideoloji değil artık. Kültürel, 
dinsel farklılıklar ve buna benzer ötekileştirme 
unsurları güncel ırk ayırımcılığının hareket 
noktaları haline geldi” diyor. Hiç kimsenin bir 
ırkçı olarak dünyaya gelmediğinin altını çizen 
Kut, ırkçılık ve genel olarak ayırımcılığın, öğ-
renilen bir anlayış, tavır ve davranış olduğunu 
belirtiyor.

SÖYLEŞİ: Elif N. Hamidi

BM Irk Ayırımcılığı Komitesine birkaç ay 
önce yeniden seçildiniz. Ayırımcılık ve ırk-
çılıkla mücadele eden bu komitenin yürüt-
tüğü çalışmalar ve sizin komitedeki görevi-
niz hakkında birkaç söz söyler misiniz?   

BM Her Türlü Irk Ayırımcılığının Ortadan 
Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleş-
menin (ICERD) 8. maddesine göre kurulan 
ve kişisel temelde tarafsız görev yapmak 
üzere dört yıllığına BM Genel Kurulu tara-
fından seçilen 18 kişilik Irk Ayırımcılığının 
Ortadan Kaldırılması Komitesi’nin (CERD) 
üyesiyim. Bu göreve üçüncü kez seçildim. 
Komitenin görevi, taraf devletlerin Sözleş-
menin düzenlemelerini ilgilendiren konu-
larda aldığı önlemler hakkında verdikleri 
raporları inceleyerek öneriler ve genel tav-
siyelerde bulunmaktır (Madde 9). Ben Ko-
mitede, işbölümüne göre görevlendirildiğim 
ülke raportörlüklerinin yanında öncelikli 
önerilerin takip raportörlüğünü de yapıyo-
rum.

2010 yılından bu yana komitedesiniz ve 2022 
yılına kadar bu komitede görev yapacaksı-

nız. 2010’dan bu yana, ayırımcılık konusun-
da Türkiye’de ve dünyada ne gibi gelişmeler 
yaşandı? Bir yol alınabildi mi sizce? 

Dünyada ırkçılıkla mücadele uzun soluklu bir 
çaba gerektirir. En ciddî sorunların çözülmüş 
olduğu izlenimini veren yerlerde dahi ırkçı-
lık belli koşullarda yeniden başgösterebilir. 
Bu nedenle farklı yerlerde, farklı zamanlar-
da, farklı biçimlerde ırk ayırımcılığı sürekli 
karşılaşılan ve karşılaşılacak bir durumdur. 
Bizim gayretimiz, taraf devletleri bu konuda 
sürekli uyanık tutmak ve gözlemlediğimiz 
sorunların çözümü için hükümetleri hukukî, 
idarî ve diğer yollarla önlemler almaya ikna 
etme yönünde yoğunlaşmıştır. Komitenin 
dikkatine sunulan raporlarda, taraf devletle-
rin vurguladıkları gelişmelere bakıldığında, 
pozitif bir trend olduğu söylenebilir. Bu, tüm 
sorunların her yerde çözülmekte olduğunu 
göstermemekle birlikte, taraf devletlerin çö-
züm için çaba göstermeye devam etmeleri de 
kendi başına olumlu bir işaret sayılmalıdır. 
Sözleşmeye taraf devlet sayısı 2017 itiba-
riyle 179’a ulaşmıştır. Sözleşmeyi imzala-
mayan devletlerin çoğunun Pasifik’teki çok 
az nüfuslu küçük ada devletleri ya da Kuzey 
Kore, Myanmar gibi uluslararası toplumdan 
izole devletler olduğu gözönünde tutulursa, 
sözleşmenin yükümlülüklerini üstlenme ko-
nusunda genel bir irade olduğu görülür.

Her Türlü Irk Ayırımcılığının Ortadan Kal-
dırılması Uluslararası Sözleşmesinin, ulus-
lararası alanda ve iç hukukta devletlere ge-
tirdiği yükümlülükler nelerdir? Devletlerin, 
iç hukukta bu Sözleşmeye aykırı davranma-
ları durumunda herhangi bir yaptırım söz 
konusu mu ve sizce bu yaptırımlar caydırıcı 
nitelikte mi?

Sözleşmeye Taraf Devletler, Birleşmiş Mil-
letler Şartının tüm insanların onur ve eşitlik 
ilkelerine dayandığı ve Birleşmiş Milletlerin 

Söyleşi

Doç. Dr. Gün KUT 
“IRKÇILIKLA MÜCADELE UZUN SOLUKLU BİR ÇABA GEREKTİRİR”
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amaçlarından biri olan herkesin evrensel in-
san haklarına ve temel özgürlüklerine, ırk, 
cinsiyet, dil veya din ayırımı yapılmaksızın 
saygı gösterilmesinin geliştirilmesi ve des-
teklenmesi doğrultusunda faaliyette bulun-
mayı taahhüt ettiklerinden, 2. maddede sayı-
lan yükümlülükleri üstlenmişlerdir. Bunlar:
a) Bireylere, birey gruplarına ya da kurum-
lara karşı hiçbir ırk ayırımcılığı eyleminde 
veya uygulamasında bulunmamayı ve ulusal 
ya da yerel tüm kamu yetkilileri ile kamu ku-
rumlarının bu yükümlülüğe uygun hareket 
etmelerini sağlamak,
b) Herhangi bir kişinin veya teşkilâtın ırk 
ayırımcılığını himaye etmemeyi, savunma-
mayı ve desteklememeyi üstlenmek,
c) Yerel ulusal ve hükümet politikalarını göz-
den geçirmek, nerede bulunursa bulunsun, 
ırk ayırımcılığı doğuran veya devam ettiren 
yasaları veya düzenlemeleri değiştirmek, 
kaldırmak veya geçersiz kılmak amacıyla et-
kin önlemler almak,
d) Koşullar gerektirdiği takdirde yasal dü-
zenlemeler yapmak dahil, tüm uygun yön-
temlerle, herhangi bir birey, grup veya örgüt 
kaynaklı ırk ayırımcılığını yasaklamak ve bu 
tür ayırımcılığa son vermek, 
e) Farklılıkların farklar engel oluşturma-
dan birarada yaşamasını teşvik etmek, ırkçı 
bölünmeyi güçlendirebilecek herşeyi cay-
dırmak olarak sayılmıştır. Gerek iç gerek-
se uluslararası hukuk çerçevesinde alınan 
yasal, idarî ve siyasî kararlar ile uygulanan 
politikalar sayılan yükümlülüklere uygun ol-
malıdır. 

Komite esas olarak taraf ülkelerin kendi uy-
gulamalarıyla ilgili olarak sundukları periyo-
dik raporlardan hareketle bu yükümlülüklere 
uygun hareket edilip edilmediğini denetler. 
Yükümlülüklerin yerine getirilmemiş olma-
sı durumlarında, bunları Sonuç Gözlemleri 
raporunda vurgular ve hükümetlere öneri ve 
tavsiyelerde bulunur. Sonuç Gözlemleri, hü-
kümetleri muhatap almakla birlikte, kamuo-
yuna açık belgeler olduklarından, iç ve dış 
kamuoyu baskısı yaratma işlevi de görürler. 
Bunun ötesinde iç hukukun getirdiği yaptı-
rımlar dışında bir yaptırım yoktur. Ancak bir 

devletin hukuka uygun hareket etmediğinin 
uluslararası resmî bir uzmanlar kuruluşu ta-
rafından ilân edilmesi azımsanamayacak bir 
yaptırımdır.

Bu Sözleşmeye dayanarak başvuru yapıla-
bilecek bir merci var mıdır? Bu Sözleşme, 
devletler için ve ayrıca Sözleşmeyi imzala-
yan ülkelerin tek tek vatandaşları için ne 
anlama geliyor?
 
Sözleşme opsiyonel olarak taraf devlet vatan-
daşlarının Komiteye bireysel başvuru hakkı-
nı da tanımaktadır (madde 14). Sözleşmeye 
taraf olan ve madde 14 uyarınca bildirimde 
bulunmuş olan devletlerin vatandaşları, ırk 
ayırımına uğradıkları ve iç hukuk yollarının 
tümü kullanıldıktan sonra dahi hak ihlalinin 
giderilmediği kanısına varırlarsa, Komiteye 
başvurabilirler. Komite başvuruları, usul ve 
esas yönlerinden inceler ve vardığı kanaati 
öneri ve tavsiyeleriyle birlikte ilgili devlete 
iletir. Komitenin bireysel başvuru yetkisini 
kabul etmiş olan 58 devlet vardır. Türkiye 
bunlar arasında değildir.

Ayırımcılık, insan hakları, kadın hakları, 
çocuk hakları gibi birçok konuda ulusla-
rarası sözleşme, bildiri var. Kâğıt üstünde, 
insan için çok anlamlı, yararlı görünen 
normlarla dolu bu belgeler. Ama sadece 
kâğıt üstünde kalmaması gerekiyor. Ayırım-
cılıkla ilgili sözleşmenin gündelik hayatta 
uygulamayla ilgili eksik kaldığı yanları var 
mıdır? Varsa bu eksiklikleri gidermek için 
neler yapılmalı?  

Sözleşmenin günlük hayatta uygulanma-
sı taraf devletlerin iç hukuk kurallarına ve 
uygulanan hükümet politikalarına bağlıdır. 
Sözleşmenin getirdiği yükümlülüklerle bu 
kurallar ve politikalar arasında uyumsuzluk-
lar olması ya da varsa dahi uyum durumu-
nun hükümet ya da politika değişikliği gibi 
nedenlerle ortadan kalkması karşılaşılan te-
mel sorunlardır. Sonuçta her devletin vatan-
daşları kendi hükümetlerinin uygulamalarına 
muhataptır. İnsan hakları konularında hükü-
metlerin öncelikle kendi vatandaşları karşı-

Doç. Dr. Gün KUT 
“IRKÇILIKLA MÜCADELE UZUN SOLUKLU BİR ÇABA GEREKTİRİR”
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sında hesap verebilirliği esastır. Dolayısıyla, 
kamuoyu ve sivil toplum gerek iç denetim 
gerekse farkındalık yaratma konularında 
üzerine düşeni aktif olarak yerine getirme-
si gereken en önemli unsurlar olarak ortaya 
çıkmaktadır. Devletlerin kendi iradeleriyle 
taraf oldukları insan hakları sözleşmeleri, 
aslında kendi vatandaşlarına verilmiş garan-
tileri içerir. Bunları takip etmek her bireyin 
kendi sorumluluğudur. İnsan hakları sözleş-
meleri bir bakıma katalizör işlevi görerek bu 
süreci şeffaflaştırır ve dünya ölçeğine taşır.

Aslında bir insan henüz dünyaya bile gel-
meden başlıyor ayırımcılık. Hamile bir ka-
dına bebeğin “kız mı erkek mi?” olduğu so-
rusu yöneltildiğinde, cevap kızsa “olsun…” 
der karşıdaki, biraz mahcup, üzgün. Sonra 
sokakta devam eder ayırımcılık: ailenin kim 
olduğu, kökeninin ne olduğu merak edi-
lir ilk olarak. Ortak noktamız insan olmak 
olsa da, farklılıklarımız nasıl oluyor da aşa-
ğılanma, nefret edilme, hatta kimi zaman 
yok edilme nedeni olabiliyor? 

Gerek bireyler gerek gruplar halinde insanlar 
arasında anlaşmazlıklar ve çatışmalar tarih 
boyunca varoldu; ırkçılığın bu çatışmaların 
gerekçesi olarak ortaya çıkmasının neden-
leri çok değişkenli bir denklem. Sosyolojik, 
psikolojik, sosyal psikolojik nedenlerin yanı 
sıra, tarihî, yerel, konjonktürel boyutları var. 
Ayrıca zaman ve mekâna bağlı olarak ayırım-
cılık çok farklı biçimler alabiliyor. Örneğin 
bugün ırkçılık yükselişte diyoruz, ama günü-
müzün ırkçılığı, klasik “ırk” tanımından ha-
reket eden bir ideoloji değil artık. Kültürel, 
dinsel farklılıklar ve buna benzer ötekileştir-
me unsurları güncel ırk ayırımcılığının hare-
ket noktaları haline geldi. Nedenleri ve orta-
ya çıkış biçimleri yerine ve zamanına göre 
bu kadar farklılık gösteren bir olgunun çıkış 
noktasını arayarak çare üretmek herhalde 
mümkün değil. Bu nedenle ırkçılığın hedef 
kitlesi ve kurbanlarının haklarının korunma-
sı konusunu ön plâna çıkarmak önemli.

Etnik köken ya da dil, din, cinsiyete daya-
lı her türlü ayırımcılığın tohumları, genel-

likle çocukluk döneminde, çocuğun içinde 
yetiştiği aile, çevre, toplum tarafından atı-
lıyor. Bu noktada en başta ailelere, sonra 
öğretmenlere/eğiticilere büyük sorumluluk 
düşüyor. Dolayısıyla önce anne-babaları ve 
eğiticileri Platon’un mağarasından çıkar-
mak gerekmez mi? Bu nasıl başarılabilir 
sizce?

Hiçbir birey ırkçı doğmuyor. Irkçılık ve ge-
nel olarak ayırımcılık, öğrenilen bir anlayış, 
tavır ve davranış. Dolayısıyla doğal olarak 
öğrenme süreçlerinin belirleyiciliğini esas 
alarak çözüm üretmeye çalışmak gerekiyor. 
Bunun nasıl yapılacağı her devletin, toplu-
mun, ya da topluluğun kendi dinamiklerine 
göre değişebiliyor. Yani herkes için geçerli 
sihirli bir formül yok. Ama temel ilke, adalet 
ve eşitlik duygularının birey tarafından içsel-
leştirilebilmesi için eğitim ve öğretim siste-
minin bu konulara duyarlı hale getirilmesi.

Ayırımcılığın daha çok ya da sık rastlandığı 
toplumların ortak bir özelliğinden söz edile-
bilir mi? Ve ne tür toplumlarda ayırımcılık 
sıradanlaşır?

Kendi dışındaki dünya konusunda bilgisiz-
lik ve bu bilgisizlikten kaynaklanan hayalî 
korkular ötekileştirmenin, biz-onlar ayrımı-
nı klişeleştirmenin ve kültür unsuru haline 
getirmenin temel nedenleri. Kendi içine ka-
palı toplumların bireyleri “başka”larına kar-
şı şüphe ve endişeyle yaklaşmaya ve tehdit 
algılamaya daha eğilimli oluyorlar. Ama tek 
neden bu değil. Sahip olunan ayrıcalıkları 
paylaşmamak için ötekileştirme ve ayırımcı-
lık yapılması da çok rastlanan bir durum.
 
Tek tek her bir insanın, sırf insan olmaktan 
dolayı bazı haklara sahip olduğunu bilme-
nin ve dolayısıyla insan hakları bilgisine 
sahip olmanın, la başetmedeki rolü ve öne-
mi hakkında neler söylersiniz?

Her birey kendi haklarının korunabilmesi 
için başkalarının haklarını koruması gerekti-
ğinin bilincine varsa, tüm insan hakları ihlal-
leri ortadan kalkar.

Söyleşi
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