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UNESCO 
Felsefe ve İnsan 
Hakları Kürsüsü

Bültenimizin bu sayısında, son İnsan Hakları 
Merkezinden beklediğimiz bilgi gelmediği için, 
bundan sonraki sayımızda yayınlamayı plânladı-
ğımız Merkezlerde hazırlanan tezlerin listeleri-
nin ilkini   ̶Maltepe Üniversitesinin İnsan Hakları 
Merkezinde yürütülen Yüksek Lisans programında 
yapılan tezlerin listesini  ̶  bulacaksınız. Bazıları 
bir tez kadar başarılı olan Tezsiz Yüksek Lisans 
programımızda yapılan “Mezuniyet Projeleri”nin 
listesini ise gelecek sayıda yayımlayacağız. Daha 
sonraki sayılarımızda da   ̶ bize gönderildiği tak-
dirde  ̶  diğer üniversitelerin İnsan Hakları Mer-
kezlerinde yapılan çalışmaları sizlere sunacağız.

Bu sayımızda, Sultanbeyli’deki bir okulun 5. sınıf 
öğrencilerinden Ela Köse’nin, İoanna Kuçuradi’nin 
kendi yazısının içine aldığı “Kendimizi Tutmanın 
Önemi” başlıklı yazısını da bulacaksınız. Dünya-
mızda şiddetin gitgide arttığı bu dönemde, bu küçük 
kızımızın yazısından ve Merkezimizin web sayfa-
sında yayımladığımız sınıf arkadaşlarının yazıla-
rından, biz büyüklerin alabileceği bir ders olabilir. 

Bunlardan başka bu sayımızda, Merkezimiz üyele-
rinden Dr. Bergen Coşkun Özüaydın’ın insanlığın 
kapanmayan yaralarından biri olmakta devam eden 
ayırımcılık üzerine yazısı; insan haklarının temelini 
oluşturan insan onuru kavramıyla ilgili Dr. Zeynep 
İspir’in yazısı ve mezunlarımızdan hekim olan Aydın 
Yücesoy’un insan hakları bilgisinin mesleğini icra 
etmesine neler kattığını dile getiren yazısı yer alıyor.

Bu sayımızdaki söyleşi, Gıda ve Tarım Etiği Der-
neğinin kurucu başkanı ve Ankara Üniversitesi 
eski Rektörlerinden Prof. Dr. Cemal Taluğ’la ya-
pıldı. Değerli Hocamız, temel bir hak olan bes-
lenme hakkıyla ilgili olarak günümüzde gitgide 
keskinleşen sorunlara ve ancak son yıllarda dik-
kat çekmeye başlayan bu dünya problemine par-
mak basıyor ve olanaklı çözümlere ışık tutuyor.

***

Okurlara KENDİNİ TUTABİLME VE ŞİDDET  
İoanna Kuçuradi

Ülkemizde de dünyada da şiddetin neden arttığı ve artmakta devam et-
tiği sorusuyla uğraşanlar, çeşitli nedenlerden söz etmekte; şiddettin do-
ğuştan mı geldiğini, yoksa sonradan mı öğrenildiğini görebilmek için 
çalışmalar yapmaktadırlar. Yaşamda gördüğümüz birçok şiddet olayın-
da, kişilerin yaşadıkları şiddet ve korkuların etkisinin onları da başka-
sına şiddet göstermeye götürdüğünü görüyoruz. Bir süre önce Türkçe 
çevirisi yayımlanan, Svetlana Aleksiyeviç’in 2015 yılı Nobel Ödüllü 
Çinko Çocuklar başlıklı kitabında, bir annenin, yumuşacık bir çocuk 
olan ve çok genç yaşta Rus ordusuyla Afganistan’da savaşmış oğlunun, 
Rusya’ya döndüğünde gözünü kırpmadan insan öldürmesine nasıl şaşa-
kaldığını okuyoruz.

Benim kendi deneyimlerime ve gözlemlerime göre, şiddetin en temel 
nedeni kendini tutmayı öğrenmemiş olmak görünüyor. Buna ise, çocuk-
larımızın eğitiminde yanlış olan bir özgürlük anlayışının –benim “öz-
gürlükçülük” dediğim anlayışın–  önemli bir rol oynadığını düşünüyo-
rum.

Maltepe Üniversitesine ilk geldiğim yıl, bir son sınıf grubuna ders ve-
rirken, dersin ortasında bir genç sınıftan çıktı. Olabilir. Ancak bu genç, 
bir süre sonra, elinde iki şişe suyla geri geldi. İki şişeden birini bir ar-
kadaşına vererek, su içmeye başladı. Ders bitince, çocuklara, bundan 
sonra derste –hastalık durumu dışında–  biberon görmek istemediğimi, 
nedenini bilmek istiyorlarsa, gelecek dersin başında bana sormalarını 
söyledim. 
 
İhtiyaçların iki türünden söz etmek mümkündür: olan ihtiyaçlardan ve 
duyulan ihtiyaçlardan. ‘Olan ihtiyaçlar’ nesnel ihtiyaçlardır. Duyulan 
ihtiyaçların ise sınırı yok. Bu duyulan ihtiyaçlarla ilgili olarak kendini 
tutmayı öğrenebilmenin en isabetli yolu, kendini tutma alıştırmaları ola-
biliyor  ̶ ta ki o ihtiyaç duyulmaz olsun. 

Bu su hikâyesini –“su içmek faydalıdır” diyerek insanların heryerde bir 
şişe suyla dolaştıkları günümüzde– her yıl yeni gelen öğrencilerime an-
latıyor, derste su içmemelerini rica ediyor ve gerekçesini anlatıyorum.

İlkokul öğretmeni olan öğrencilerimizden biri, bu konuyu öğrencilerine 
anlatmış, dönem sonunda da onlardan bunun üzerine bir “kompozisyon” 
yazmalarını istemiştir. 

(Devamı 3. sayfada)
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“Psikoterapi insanı yeniden yaratmaz, takıldığı kısır 
döngüden olabildiğince özgürleştirerek, kendisi ola-
bilmesine yardımcı olmaya çalışır” diyor psikiyatrist 
Engin Geçtan Kimbilir? adlı kitabında. Psikoterapiyi 
ve insan hakları bilgisini edinme sürecini her zaman 
birbirine benzetmişimdir. Bundan ötürü yazıya Engin 
Geçtan’ın bu cümlesiyle başlamak istedim. Tıp etiği 
ve insan haklarını bir arada düşündüğümde, aklıma ilk 
gelen şey “koruyucu hekimlik uygulamaları” oluyor. 
İnsan hakları her koşulda, insan onurunu koruyacak 
ve insanın başarılarının ortaya çıkmasını sağlayacak 
şekilde eylemde bulunmayı talep etmekse, koruyucu 
hekimlik/halk sağlığı hekimliği insan haklarının en ön 
plânda olduğu hekimlik branşıdır. 

Koruyucu hekimlik, Dünya Sağlık Örgütünün sınıf-
landırmasıyla üçe ayrılır: Birincil Koruma, risk grubu 
olup olmadığına bakılmaksızın toplumun tümüne yö-
nelik yapılan koruyucu/önleyici sağlık çalışmalarıdır. 
Örnek olarak sağlıklı yaşamaya dair kamu spotlarını 
ve çocukluk çağı aşı uygulamalarını verebiliriz. İkincil 
Koruma, sağlık açısından daha riskli popülasyona yö-
nelik saha çalışmalarıdır −örneğin alkollü araç kullan-
maktan ceza almış olan sürücülere tekrar alkollü araç 
kullanmamalarına yönelik psikolojik eğitim vermek. 
Üçüncül Korumada ise hastalık ya da halkın sağlığı 
açısından kötü olan durum yaşanmış ve bundan sonra, 
hastalığı atlatmış olan insanların psikososyal yönden 
nasıl desteklenebileceği veya tekrardan toplumsal ya-
şama kazandırılmaları için neler yapılabileceği üze-
rinde çalışmalar yapılır. Bütün bu çalışmalar, insanın 
sağlıklı yaşama hakkını korumaya yöneliktir.

Tıp etiğini sadece deontolojik/normatif ilkeler bütünü 
olarak değerlendirmek, salt bu katı tutumla eylemde 
bulunmaya çalışmak, sağlığın dinamik yapısından ko-
puk olmak demektir. İnsan hakları ve insanın biyopsi-
kososyal yönden tam bir iyilik halinde olması hedefini 
göz ardı ederek tıp etiğini bir algoritmalar listesi ola-
rak görmek, bütün sağlık çalışanlarını “insanın bütün-
cül yapısını” yanlış yorumlamaya götürecektir. Tıbbın 
temel ve klinik branşlarında uzmanlaşmış olan bütün 
sağlık çalışanları bilir ki hastalık değil, hasta vardır. 
Bu bilgiye sahip olmak bile kişileri etiğin gerçek ta-
nımına götürmeye yetecektir. Etik, insan özgürlüğü, 
insanın özellikleri ve insan başarıları gibi temel kav-
ramlara sahip olanlar için tıp etiği ve insan hakları asla 
birbirinden ayrılamaz.

Kendi pratik hekimlik yaşamımda, almış olduğum 
insan hakları eğitiminin bende birçok değişime yol 
açtığını fark ettim. Eskiden sadece belirli tedavi 
protokollerinin bir uygulayıcısı olarak görüyordum 
kendimi. İoanna Kuçuradi ve ekibiyle yaptığımız 
bütün çalışmalar şu gerçeği anlamamı sağladı: “İn-
sanın sağlıklı olmasına rehberlik etmek, öncelikle 
insanı Felsefî Antropoloji bakış açısıyla kavramak, 
ardından etik ve insan hakları bilgisine sahip olarak 
halk sağlığı çalışmaları yapmaktır. Hekimliğin özü, 
koruyucu hekimlik uygulamalarıdır. Tıpta uzmanlık 
sınavından başarıyla geçip asistan olmak ve ardın-
dan klinik bir branşta uzmanlaşma çabası içinde 
sıkışıp kalmak, beni insan sağlığına at gözlüğüyle 
bakmaya mahkûm ediyordu. Halk sağlığı uzman-
lığıyla daha çok ilgilenmek ve bu alanda daha çok 
çalışma yapmaya çalışmak benim için her zaman 
motive edici ve meslekî açıdan tatmin edici hale 
gelmeye başlamıştı. Temel sağlık hizmetleri olarak 
bilinen alanı daha çok anlamak için aktif bir çaba 
göstermeye başlamak, bana insan hakları eğitiminin 
bir armağanıydı.

İnsan hakları eğitimi aldıktan sonra, pratisyen he-
kim olarak yaptığım çalışmalardan bahsetmek isti-
yorum. Alkollü araç kullanmaktan ceza almış olan 
sürücülere eğitim vermek (SÜDGE, Sürücü Davra-
nışlarını Geliştirme Eğitimi), 0-6 yaş arası çocuk-
ların psikososyal gelişimini desteklemeye yönelik 
eğitimler, otizm taramaları, tüberküloz (verem) has-
talarının takip ve tedavileri, çocukluk çağı aşıları ve 
genel olarak bağışıklama çalışmaları, askerlik mua-
yeneleri, kendine ve/veya etrafına zarar verebilecek 
düzeyde ruhsal bozukluğu olan hastaları psikiyatri-
ye sevk etmek, çocuk ihmal ve istismarıyla müca-
dele etmek, 0-18 yaş arası sağlıklı çocuk takibinin 
önemini anlatmak: bütün bunlar birinci basamak ko-
ruyucu/temel sağlık hizmetleri çalışmalarıdır. 

İnsan hakları, insan başarılarının önünü açmaksa, 
insan onurunu temel alarak eylemde bulunmaksa, 
doğru değerlendirme yapabilmekse, etik bilgisiyle 
eylemde bulunarak özgürleşmekse, koruyucu he-
kimlik insan haklarının koruyucusudur, diyebiliriz. 
Koruyucu hekimlik uygulamaları, bütün sağlık ça-
lışanlarına, sürekli olarak tıp etiği çalışmaları yap-
mayı şart koşar. Bu çalışmaları yapmak da temel 
felsefe ve etik eğitiminden geçer.

Öğrencilerin Gözünden

TIP ETİĞİ, İNSAN HAKLARI VE KORUYUCU HEKİMLİK  
                                                                                                 Dr. Aydın Yücesoy*

* Maltepe Üniversitesi, İnsan Hakları Yüksek Lisans Programı mezunu, Pratisyen Hekim. 
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Türkiye’de beş yıl içinde ikinci kez alkollü araç kul-
lanımı nedeniyle ceza almış olan sürücüler “Sürücü 
Davranışlarını Geliştirme Eğitimi (SÜDGE)” adı ve-
rilen bir eğitimden geçerler. Bu eğitimde temel hedef, 
kişide tekrar alkollü araç kullanmama şeklinde bir 
davranış değişikliği yaratmaktır. Davranış değişikliği 
yaratabilmek için alkolün vücuttaki ve sürüş beceri-
lerindeki etkileri pratisyen hekim tarafından anlatılır. 
Kişilere, alkollü araç kullanırken kazaya karışırlarsa,
hayatlarında ne gibi değişiklikler olacağına dair, 
psikologlar tarafından yazı ödevleri verilir. Ve polis 
memuru tarafından güvenli sürüş eğitimi verilir. Bir 
insan hakları ekip çalışmasıdır bu, bir insanın sağlık-
lı bir şekilde hayatını sürdürmesi, güvenli bir trafik 
ortamında bulunması ve herşeyden önce fiziksel bü-
tünlüğünü sürdürebilmesine yönelik bir güvencedir 
aynı zamanda. Genel gözlemim, sürücülerin alkollü 
araç kullanırken, bunun sonucunda yaşanabilecekle-
ri düşünmeyi ihmal ettikleri ve olası kötü sonuçları 
az ya da çok görmezden geldikleri yönünde. Felsefe 
yapmak insanlara bağlantı kurma becerisi kazandırır. 
Bilgiler arasında bağlantılar kurabilen bir insan, bil-
giyle eylemde bulunmaya doğru bir eğilim gösterir. 
Dolayısıyla alkolün ve alkollü araç kullanmanın etki-
lerini iyi bilen sürücülerin bundan sonra alkollü araç 
kullanmamaları beklenir.

Bir başka halk sağlığı çalışmasından da sözetmek isti-
yorum. Otizm Ulusal Eylem Plânından hareketle 18-
36 ay arası bütün çocuklara aile hekimleri tarafından 
tarama yapılmaktadır. Bu sağlık taraması için toplam 
beş soru kullanılıyor: “1. Çocuk sizinle göz teması ku-
ruyor mu? 2. İsmi söylendiği zaman dönüp bakıyor 
mu? 3. İşaret edilen yere bakıyor mu? 4. Kanat çırp-
ma, kendi etrafından dönme gibi tekrarlayıcı hareket-
leri var mı? 5. Konuşmasında gecikme var mı?” Bu 
sorular, temel sağlık hizmetlerinin en önemli parçası 
olan “erken tanı ve tedavi” olanağını veriyor hekim-
lere. Şu anda yeni doğan her 59 çocuktan biri otizmli 
olarak dünyaya geliyor ve koruyucu sağlık hizmetleri 
veren bütün çalışanlar eğer otizmli bireye 18. aydan 
itibaren sağlık taramasıyla ön tanı ve çocuk psikiyat-
ristleri de kesin tanı koyabilirlerse, otizmli çocuklar 
tek tedavi olan “davranışçı modelle oluşturulmuş özel 
ve yoğun eğitim” alma olanağına kavuşuyor. İnsan 
hakları insan onurunu koruyacak şekilde eylemde 
bulunmayı gerektiriyorsa, biz sağlık çalışanları, sağ-
lık tarama programlarıyla otizmli bir çocuğun ihtiyaç 
duyduğu eğitime ve tedaviye erkenden kavuşmasını 
sağlamakla yükümlüyüz. Etik, felsefe ve insan hak-
ları bilgisine sahip olmanın ve bu alanlarda temel bir 
eğitime sahip olmanın önemi burada ortaya çıkıyor. 

Koruyucu/önleyici sağlık hizmetleri alanında çalışan 
bir sağlık çalışanı, temel insan hakları bilgisine sahip 
olduğu zaman, verdiği hizmetin değerini fark edecek 
ve geleceğe umutla bakacaktır.

Bir başka çalışmadan da bahsetmek istiyorum: aile 
hekimleri tarafından, bütün gebelere, 0-6 yaş arası ço-
cuklara ve ebeveynlerine yönelik ÇPGD (0-6 yaş ara-
sı tüm çocukların psikososyal gelişimini destekleme 
programı) yürütülmektedir. Bu programın temelinde 
çok önemli bir bilgi yatmakta. Bu bilgi şudur: “0-6 
yaş arasında gelişimi desteklenen çocukların, yetişkin 
olduklarında üretken, sağlıklı ve mutlu kişiler olarak 
yaşamlarına devam etme olasılıkları artmaktadır.” Ço-
cuk gelişimi ve çocuğun bir insan olarak sağlıklı bü-
yüme ve gelişme hakkının bilgisine sahip olursak, bu 
sağlık programının bir insan hakları çalışması olduğu 
fark ederiz. Gelişimi desteklenen çocuk yetişkin oldu-
ğunda, belki de kanserin tedavisini bulacak, ihmal ve 
istismardan kurtarılan bir çocuk yetişkin olduğunda, 
belki de sosyal çalışmacı olup bütün çocukların hakla-
rını korumaya çalışan bir yetişkine dönüşecektir.

Bir başka halk sağlığı alanı da çocuk istismarını önle-
meye yönelik çalışmalardır. Bu çalışmalar tıp etiğini 
ve insan haklarını yakından ilgilendirir. Çocukların bi-
yopsikososyal yönden tam bir iyilik halinde olmasını 
ve her koşulda “çocuğun yüksek yararını” düşünmek 
bir insan hakları konusudur. Bununla bağlantılı olarak 
Çocuk İzlem Merkezlerinden bahsetmek istiyorum. 
Çocuk İzlem Merkezleri, cinsel istismara uğramış 
olma şüphesi olan bir çocuğun adlî görüşmesinin ve 
muayenesinin tek seferde yapıldığı, çocuğun haklarını 
koruyan, örselenmesine engel olmaya çalışan yapılar-
dır. Ve tıp etiği okumaları yapmış, çocuk istismarı ve 
insan hakları ihlali arasında bağlantılar kurabilen bir 
sağlık çalışanı, çocuk istismarından şüphelendiği anda 
155 Polis hattını arayarak ihbarda bulunmalıdır. Bu 
telefon görüşmesi bile başlı başına bir insan haklarını 
korumaya çalışma çabasıdır.

Koruyucu hekimlik, tıp etiği ve insan hakları arasında 
bağlantı kurmaya çalışarak, doğru eylemlerde bulun-
mamızı sağlar. Sağlığın tanımı olan biyopsikososyal 
yönden tam bir iyilik halinin çok parçalı bir yapısı 
vardır; en değerli parçasını da birinci basamak temel 
sağlık hizmetleri ve halk sağlığı çalışmaları oluştur-
maktadır. Tıp etiğinin tozlu raflarda normatif bir reh-
ber halini almasına engel olmak adına, tıp etiğini her 
zaman için insan hakları, felsefe ve etikle birlikte, ara-
larında bağlantılar kurarak ele almak uygun olur.
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