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Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı

Bireyin toplumsallığından kaynaklanan ve tarihsel/toplumsal süreçte ortaya çıkarak çeşitlenenhakları ile bu hakları elde edebilmek için
vereceği mücadelede kullanacağı ve doğallığındankaynaklanan özgürlüklerini, ‘insan onuru’ temelinde ontolojik olarak
değerlendirmektir.

Dersin İçeriği

Bu ders; İnsan Onuru: Dini, felsefi, toplumsal akımlardaki tanımlar.,İnsan Onuru: Uluslararası insan hakları belgelerindeki yeri.,İnsan
Onuru: İnsanı diğer canlı varlık türlerinden ayıran yeti.,Doğal varlık olma gerçekliğiyle birey.,Toplumsal varlık olma gerçekliğiyle
birey.,Bireyin doğal varlık olma gerçekliğiyle toplumsal varlık olma gerçekliğinin diyalektiği.,Bireyin toplumsallaşma sürecinde
toplumsallaşan özerkliği, bireysel gücü ve egemenlik-kamu gücü sorunu.,Egemenlik.,Eşitlik ve eşitliğin uygulanma
biçimleri.,Özgürlükler-haklar, özgürlük ve hakları kullanırken gerçekleştirilen somut davranışlar.,Somut davranışların somut olayda
yaptırımları,Özgürlüklerin ve hakların sınırlandırılması ya da somut davranışlara yaptırım önerilmesi.,Toplumsal yaşamın ve siyasal
düzenin temeli: Özgürlükler ve haklar.,Devlet biçimleri: Özgürlükler ve haklar.; konularını içermektedir.

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Bu dersin sonunda öğrenci;

1, 2, 3

1. ‘İnsan onuru’ kavramını değişik anlayışları irdeleyerek, özümseyeceği bakış açısından değerlendirebilecektir.

1, 2, 3

1.1. İnsan Onuru kavramını özellikle Birleşmiş Milletler Örgütü’nün temel amacı çerçevesinde, değişik BM insan hakları
sözleşmelerindeki de diğer uluslararası insan hakları sözleşmelerindeki içeriğiyle tanımlar.
1.2. İnsan Onuru kavramını değişik dini, felsefi, ahlaki, toplumsal akımlar temelinde açıklar.

Ölçme Yöntemleri

1
1

1.3. İnsan haklarını İnsan Onuru temelinde yorumlar.

1, 3

C

2. Özgürlükleri ve hakları bireyin ‘ doğal varlık olma gerçekliği’ ile ‘toplumsal varlık olma gerçekliği arasındaki diyalektik
ilişkinin karmaşık yapısında değerlendirebilecektir.

1, 10

C

2.1. Bireyin canlı varlık türlerinden ayırt eden özelliği (yetisi) temelinde belirlenen özgürlükleri ile onun maddi-manevi
varlığını geliştirebilmek, kendi kaderini bizzat tayin edebilmek için gerekli haklarını tarihsel/toplumsal süreçte tanımlar.

1

2.2. Özgürlükleri ve hakları bireyin somutluğu (renk, etnik köken, cinsiyet, dil, felsefi düşünce din, mezhep, inanç, vicdan ve
kanaat, zihinsel, bedensel, değişik eğilimler ve benzerleri gibi farklılıklar) temelinde açıklar.
2.3. İnsan haklarına ilişkin değişik düşüncelerde ve özgürlüklerin, hakların sınıflandırılmasında bireyi kendi hak ve
özgürlüklerine yabancılaştıran etkenleri yorumlar.

1, 3
1

3. Özgürlüklerin ve hakların kullanımının sınırlandırılması ya da özgürlükler ve haklar somut olarak kullanılırken
gerçekleştirilen somut davranışlara yaptırım öngörülmesi arasındaki siyasi yaklaşım farklılığının insan hakları sorununa etkisi,
bu konuda tercihi belirleyebilecek devlet biçimlerini değerlendirebilecektir.

1, 3

3.1. Özgürlük ve hak kavramları ile özgürlük ve hakları kullanırken gerçekleştirilen davranışların olası yaptırımlarını tanımlar.

1, 3

3.2. Özgürlükler ve haklar ile ceza hukuku arasındaki ilişkiyi açıklar.

1

3.3. Özgürlükleri ve hakları toplumsal yaşamın ve siyasal düzenin temeli perspektifinden yorumlar.
Öğretim Yöntemleri

1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma

Ölçme Yöntemleri

C: Ödev

1, 2, 3

Ders Akışı
Sıra

Konular

1

İnsan Onuru: Dini, felsefi, toplumsal akımlardaki tanımlar.

2

İnsan Onuru: Uluslararası insan hakları belgelerindeki yeri.

3

İnsan Onuru: İnsanı diğer canlı varlık türlerinden ayıran yeti.

4

Doğal varlık olma gerçekliğiyle birey.

5

Toplumsal varlık olma gerçekliğiyle birey.

6

Bireyin doğal varlık olma gerçekliğiyle toplumsal varlık olma gerçekliğinin
diyalektiği.

7

Bireyin toplumsallaşma sürecinde toplumsallaşan özerkliği, bireysel gücü ve
egemenlik-kamu gücü sorunu.

8

Egemenlik.

9

Eşitlik ve eşitliğin uygulanma biçimleri.

10

Özgürlükler-haklar, özgürlük ve hakları kullanırken gerçekleştirilen somut
davranışlar.

11

Somut davranışların somut olayda yaptırımları

12

Özgürlüklerin ve hakların sınırlandırılması ya da somut davranışlara yaptırım
önerilmesi.

13

Toplumsal yaşamın ve siyasal düzenin temeli: Özgürlükler ve haklar.

14

Devlet biçimleri: Özgürlükler ve haklar.

Ön Hazırlık

Kaynaklar
Temel tartışma metni ve her hafta dağıtılacak belgeler.Gemalmaz, Semih: Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş, B. 7, İstanbul 2007.
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