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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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İnsanız. İnsan olduğumuz için haklarımız var. Ame-
rikalı düşünür, romancı ve objektivizmin kurucusu 
Ayn Rand’ın özlü ifadesiyle hak, her bir bireyin ey-
lemlerine rehberlik eden ilkelerden, o bireyin diğer 
bireylerle olan ilişkilerine rehberlik eden ilkelere ge-
çiş sağlayan, bireysel ahlâkı toplumsal bağlamda mu-
hafaza eden ve koruyan bir kavram, bir insanın ahlâkî 
ilkeleri ile bir toplumun hukukî kuralları arasındaki 
bağdır, etik ile siyaset arasındaki ilişkidir.

Günümüzde pozitif bir çerçeveye kavuşan hak kav-
ramının temeli, kadim Yunandaki doğal hukuk öğ-
retisine, bu öğretiyi benimseyen, savunan ve temsil 
eden Stoa Felsefesine dayanır. Doğal hukuk öğretisi-
ni kadim Yunandan alan ve Roma Hukuk Felsefesine 
aktaran ise hukukçu ve aynı zamanda devlet adamı 
olan  Cicero’dur. Örneğin Cicero’nun yer verdiği yü-
kümlülüklerden olan “size hizmet edenleri onurlan-
dırın (gratia)” ve “adaletsizliklerle/haksızlıklarla ve 
yanlış yapılan şeylerle mücadele edin (vindicatio)” 
şeklindeki ahlakî ve vicdanî emirlerin kaynağı doğal 
hukuktur.

Antik Çağdan sonraki süreçte, bu bağlamda aydın-
lanmayla başlayan Modern Çağda doğal haklar öğ-
retisinin en önemli teorisyeni büyük İngiliz düşünürü 
John Locke’tur. Locke’un “God given rights/Tanrı 
bağışı haklar” olarak nitelendirdiği “yaşama hakkı, 
özgürlük hakkı ve mülkiyet hakkı” doğal haklardan-
dır. Çünkü bu haklar insanlara dünyevî iktidarlar ta-
rafından değil, Tanrı tarafından bağışlanmış, doğan 
her insan bu haklara sahip olarak dünyaya gelmiştir. 
Vazgeçilmez nitelikteki bu hakları ihlal etmek, bu 
hakları tanımamak hiçbir dünyevi iktidarın hakkı da, 
haddi de değildir. Locke’un düşünceleri esas alınarak 
İngiliz Parlamentosu tarafından 1689’da hazırlanan 
Bill of Rights/Haklar Bildirgesi, doğal hakların po-
zitif haklara dönüştürülmesinin siyasî ve hukukî ilk 
örneğidir. “Bütün insanlar doğuştan özgür ve bağım-

sızdırlar, vazgeçilmez haklara sahiptirler. Bu haklar, 
yaşama ve özgür olma, mülk sahibi olma, mutlulu-
ğu arama ve elde etme haklarıdır. Hiçbir yönetim, 
hiçbir sözleşmeyle gelecek nesilleri bu haklardan 
yoksun kalmaya zorlayamaz ve onları bu haklardan 
yoksun bırakamaz” diyen 1776 tarihli Virginia Hak-
lar Bildirgesi, bunu izleyen aynı içerikteki 1776 ta-
rihli Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi ve 1787 tarihli 
Amerikan Anayasası, doğal hakları tanıyan ve kabul 
eden diğer siyasî ve hukukî belgelerdir.

Yukarıda sözü edilen siyasî ve hukukî belgelerden 
etkilenen, bu belgeleri benimseyen ve kendisine ör-
nek alan bir diğer siyasî ve hukukî doküman, 1789 
tarihli Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Beyanna-
mesidir. Bugün bizim insan hakları olarak kabul 
ettiğimiz hakların öncüsü olan bu siyasî ve hukukî 
belgeleri, bu belgelerde yer alan ilke ve kabulleri, 
dünya geneline ve ölçeğine taşıyan ve dolayısıyla in-
san haklarına evrensel bir boyut kazandıran ilk belge 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1948 
yılında kabul ve ilân edilen İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesidir.

Peki, insan hakları nedir? İnsan hakları, insanların, 
sırf insan olmalarından dolayı sahip oldukları haklar-
dır. En üstün ahlakî haklardır. Bir insanın bu haklara 
sahip olması için herhangi bir şey yapmasına, belli 
edimleri, belirli yükümlülükleri yerine getirmesine 
gerek yoktur. Zira bu haklar, sadece insan olduğu 
için ve insan olmasından dolayı insana ait olan hak-
lardır. Bu bağlamda, insan haklarına sahip olmak için 
bir devletin yurttaşı olmak gerekli olmadığı gibi, bir 
devletin yurttaşı olmamak, yani vatansız olmak da 
bu haklara sahip olmaya engel değildir. Bu haklara 
sahip olmak konusunda herhangi bir ırkın, herhangi 
bir dinin, herhangi bir mezhebin mensubu olmak da 
şart değildir. Yine her insan, rengine, cinsiyetine ba-
kılmaksızın bu haklara sahiptir. Uluslararası nitelik-

İnsan Hakları ve Hukuk

İNSAN HAKLARI ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER
Av. V. Ahsen COŞAR

* Türkiye Barolar Birliği Eski Başkanı
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teki İnsan Hakları Sözleşmelerinde de işaret edildiği 
üzere, insan hakları insan olarak bireyin özündeki 
ahlakî değerden ve onurdan kaynaklanır. Onun için 
insan haklarının öznesi insan olmakla, insan hakları, 
sivil ve siyasal, iktisadî, sosyal ve kültürel haklar gibi 
bireysel haklardır. Bu bağlamda, insan haklarının, 
toplumun veya başka bir topluluğun hakları niteliğin-
de sayılabilecek herhangi özel bir kategorisi mevcut 
değildir. 

İnsan haklarının tanınması, bu hakların korunması, 
bu haklara saygılı olunması hukuk devleti olmanın 
asgarî koşuludur. Esasen devlet kendi başına kutsal 
bir varlık değildir. O nedenle, devlet hukuksal bir 
insanî kurum olarak meşruiyetini insan hakları ve 
halkın egemenliği unsurlarından alacak şekilde ve 
sivil ve şeffaf bir hizmet örgütü olarak yapılandırıl-
malı, bu şekilde çalışmalı, çalıştırılmalıdır. Kamu 
kurum ve kuruluşlarının örgütlenmesi, yönetilmesi 
de aynı şekilde olmalıdır. Hukukun oluşturulmasında 
yurttaşların, devletin üyesi olarak kamusal özerkliği, 
toplumun üyesi olarak kişisel özerkliği ve devlet ile 
toplum arasında aracı olarak iş gören sivil alanın ba-
ğımsızlığı ve özerkliği esas alınmalı, devlet sivil ala-
na ve sivil topluma müdahale etmemelidir. 

Ne var ki, insan haklarının haklılaştırılması son de-
rece zor bir iştir. Bu zorluğun bir kısmı, İngiliz siya-
set bilimci Maurice Cranston’un, What Are Human 
Rights?/İnsan Hakları Nelerdir? (New York: Basic 
Books, 1964) isimli eserinde ifade ettiği üzere, insan 
haklarının evrensel karakterinden kaynaklanır. Ah-
lakî haklar ya da bir kısım pozitif haklar yönünden 
böyle bir zorluk yoktur. Oysa insan hakları sonradan 
ve herhangi bir işleme bağlı olarak kazanılan bir hak 
niteliğinde olmamakla, doğumla elde edilen ve insa-
nın şahsında doğal olarak mevcut olan ve haklılaş-
tırılması için başkaca argümanlara ihtiyaç duyan bir 
hak niteliğinde bulunmakla, haklılaştırılması gerçek-
ten zor olan haklardandır. 

Bu ve başka nedenlerle, Birleşmiş Milletler İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesinin ve yine Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesinin ekonomik ve sosyal 

hakları insan hakları kapsamına almasının yanlış 
olduğuna işaret eden Maurice Cranston, bu konuda 
şöyle demektedir: “…Ekonomik ve sosyal haklar 
iddialarıyla aşırı derecede yüklenmiş bir evrensel 
beyannamenin etkisi, siyasal ve sivil hakları ahlakî 
zorlayıcılık alanının dışına çıkarmakta ve ütopyacı 
özlemlerin bulunaklığına itmektedir. Bir hakkın an-
laşılmasında hiçbir şey, bir hakkın ideal olmadığı-
nın kabul edilmesinden daha önemli değildir. İdeal 
gerçekleştirilmek istenen bir hedeftir, fakat tanımı 
gereği, hemen ve derhal gerçekleştirilemez. Bunun 
aksine, hak, saygı gösterilebilecek ve ahlakî yönden 
hemen şimdi saygı gösterilmesi gereken bir şeydir. 
Eğer hak ihlal edilirse, adaletin kendisi kötüye kul-
lanılmış olur.”

İnsan haklarını, insan deneyimini ve onun yazılı 
kayıtlarını bütün çeşitliliği ve tikelliği içinde kav-
ramak istiyorsak, savaş yıllarını Türkiye’de sürgün 
olarak geçiren, yirminci yüzyılın büyük edebiyat 
adamı Erich Auerbach’ın, ulusal ya da bölgesel 
sınırları aşmak isteyen herkes için model olarak 
aktardığı, onikinci yüzyılda Saksonya’da yaşamış 
keşiş St. Victor’lu Hugo’nun şu sözlerine kulak 
vermek zorundayız: “Terbiye görmüş kafa için, gö-
rünmez ve geçici şeyler hakkında, yavaş yavaş fikir 
değiştirmeyi öğrenebilmek, sonradan bunları tama-
men ardında bırakabilmesini sağladığından büyük 
bir erdem kaynağıdır. Memleketini güzel bulan in-
san daha yolun başındadır; her yeri kendi yurdu gibi 
gören insan güçlüdür; ama bütün dünyayı yabancı 
bir ülke gibi gören insan mükemmeldir.  Yolun ba-
şında olan ruh, sevgisini dünya üzerindeki tek bir 
noktaya sabitlemiştir; güçlü olan insan sevgisini her 
yere yaymıştır; mükemmel insan ise sevgisini sön-
dürmüştür.” 

Hugo’nun, güçlü ya da mükemmel insanın, ba-
ğımsızlığa ve tarafsızlığa, bağları reddederek 
değil, onları işleyerek ulaştığını ifade eden ve 
güzelliği ile insanı büyüleyen sesine kulak ver-
mediğimiz takdirde, bilgiye eşlik eden özgürlüğe 
değil, önyargı ürünü dışlama ve tepkilere bağlı 
kalırız.
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