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 İnsan hakları 
düşüncesi 
tamamlanmamış bir 
düşüncedir… 

 

 İnsan haklarının ne 
olduğu konusunda 
yeterince açık bir 
fikrimiz  yoktur… 

James Griffin 



  

 İnsan hakları üzerine [yayınlanan] geçmiş 
ve şimdiki zaman literatürü çoktan öyle bir 
boyuta ulaştı ki, bu, komple bir akademi 
enstitüsünün okuma kapasitesini [dahi] 
aşmaktadır. 

 

Hermann Klenner 





• Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi     
   
• Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve     
  Kültürel Haklar Sözleşmesi 
 
• Uluslararası Yurttaşlık ve Siyasal  
  Haklar Sözleşmesi 



Kaynaklar 

*  Felsefi 

*  Hukuksal 



Felsefi 





 Bütün insanlar özgür doğar ve onur 

(şeref) ve hak bakımından eşittir. 

Onlara akıl ve vicdan verilmiştir ve 

birbirlerine karşı bir kardeşlik 

ruhuyla davranmalıdırlar. 

Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi 



 

* Doğa Hukuku 

 * Teoloji 

 * Doğal haklar 
 

* Pozitif hukuk 

  * Akıl 

  * İnsan hakları 



(1596 -1650) 

René Descartes 

 Sağduyu dünyada 

en adil dağıtılmış 

şeydir… 



David Hume 

(1711-1776) 

İnsan  

aklının 

mahkemesi… 



 Aklı yerine sağlam koy ve her şeyi, her 

düşünceyi onun muhakemesinden geçir. 

Tanrının varlığını bile cesurca sorgula; 

çünkü eğer bir tanrı var ise, o, kör inanç 

yerine aklın egemenliğini teyit edecektir. 



 
 

(1820-1895) 

Friedrich Engels 

Her şey varlığını ya aklın 

yargıç masası önünde 

gerekçelendirecek  

ya da varlığından 

vazgeçecekti. 



Hukuksal 





İnsan ve Yurttaş Hakları  

Beyannamesi   1789 



George Mason 

(1725-1792) 

1776 

Virginia Bill of Rights 



Thomas Jefferson 

(1743-1826) 

1776 

The unanimous declaration of the 

thirteen united states of America 



Marquis de Lafayette 

(1757-1834) 

1776 

Déclaration des Droits de 

l'Homme et du Citoyen 







• Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi     
   
• Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve  
  Kültürel Haklar Sözleşmesi 
 
• Uluslararası Yurttaşlık ve Siyasal  
  Haklar Sözleşmesi 



Gerçekleşme 



THOMAS JEFFERSON 

(1743 – 1826) 

Hiçbir  dürüst insan, 

yurttaşları üzerinde  

güç kullanmaktan 

zevk  alamaz… 



 

 

 

 

 

  

 

 

  
THOMAS JEFFERSON: 

(1757 – 1834) 

Marquis de Lafayette 

Siz, canavar aristokrasinin 

ve onun işbirlikçisi olan  

monarşinin dişlerini ve  

pençelerini söküyorsunuz. 



 

 

 

 

 

  

 

 

  
Marquis de Lafayette: 

İnsanlık savaşını kazandı. 

Özgürlüğün bir ülkesi var 

artık… 



Özgürlük   Eşitlik   Kardeşlik 



 Özgürlükten hareket eden 

[insan hakları] düşüncesi, 

Amerikan ve Fransız 

devrimleriyle barikatlara 

taşındı… 





Auschwitz 





Son Durum 





Avrupa  
İnsan Hakları 

Sözleşmesi 

İnsan ve Halkların 
Hakları Üzerine Afrika 

Sözleşmesi 



James Griffin 

 İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 

gelişmeler daha çok uluslar arası 

hukuk çerçevesinde oldu. Fakat bu 

alanda son altmış yılda gidilen yol 

bir arpa boyu kadar bile değil… 



Yeni Tartışmalar 



Halk, özgürlüğümüzü   

korumak için 

güvenebileceğimiz tek 

gücümüzdür… 
 
Bir haklar beyannamesi, 
insanların her hükümete 

karşı ileri sürmeye hakkı 

olduğu şeylerin toplamıdır…  

 

Tiranlığa karşı 

başkaldırmak, tanrı 

buyruğudur… 

THOMAS JEFFERSON 

Gerçek cumhuriyetçilik halkın 

egemenliğidir… 

 

Doğal ve devrolunamaz 

haklar  vardır. Bunları bütün 

bir ulusun bile ihlal etmeye 

hakkı yoktur… 

  

Eğer hükümet (devlet) halkın 

haklarını ihlal ediyor ise, 

başkaldırmak halkın (…) en 

kutsal hakkıdır ve hiç vaz 

geçilmez görevlerindendir… 

Marquis de Lafayette 



Perspektif 



Arzuları 

gerçekleştirmek, 

yaşamak demektir… 



Edmund Burke 

(1729 – 1797) 

Thomas Paine  

(1737 – 1809)  



Mary 

Wollstonecraft 

(1759 – 1797) 

Mülkiyet  

denilen kötü, 

insanların kutsal 

haklarını kötüye 

kullanmak için  

her zaman  

elde hazır  

bulunmuştur… 



Mülkiyet bir haktır. Fakat 

yaşam hakkı ile çatıştığında 

yaşam hakkı daha güçlüdür 

Thomas Reid 
(1710 – 1796) 





Wilhelm von Humbold 

1767 - 1835 

Herkese uygulanması 

gerektiği için genel olmak 

zorundadır. Ama farklı 

doğaları tek bir örneğe göre  

kalıplamak kimsenin aklına  

uygun olmayacağı için  

bireylerin farkını dikkate almak  

zorundadır. Yani onun öyle bir şey 

olması gerekir ki, aynı şeyi farklı 

biçimlerde  uygulamaya olanak 

sunmalıdır. 



  

 İnsan hakları üzerine [yayınlanan] geçmiş 
ve şimdiki zaman literatürü çoktan öyle 
bir boyuta ulaştı ki, bu, komple bir 
akademi enstitüsünün okuma kapasitesini 
[dahi] aşmaktadır. 

 

Hermann Klenner 



Güney Afrika’da 

Sokakta  

İnsan Hakları 

Eğitimi 


