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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, üniversitelerimiz-
deki İnsan Hakları Merkezlerinden Hacettepe 
Üniversitesinin “İnsan Hakları ve Felsefesi Uy-
gulama ve Araştırma Merkezi” tanıtılıyor. Tanıt-
malar tamamlandığında, bu Merkezlerin bünye-
sinde Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak 
yürütülen lisansüstü programlarda yapılan tez 
ve proje çalışmalarına da yer vermek istiyoruz. 

Bu tanıtımdan başka bu sayıda, Merkezimizin öğ-
retim üyelerinden Prof. Dr. Hülya Şimga’nın, dün-
yamızın bütün ülkelerinde kadınların büyük çoğun-
luğunun insan hakları bakımından durumuyla ilgili 
yazısı; ülkemizdeki adîl yargılanma hakkıyla ilgili 
bazı sorunları ele alan Musa Toprak’ın yazısı ve öğ-
rencilerimizden Yusuf Adem Uzun’un insan hakla-
rı eğitiminin sosyal hizmetler için önemini, dola-
yısıyla gerekliliğini dile getiren yazısı yer alıyor. 

Bu sayımızdaki “Söyleşi”, bir grup arkadaşıyla bir 
vakıf  kurarak, ülkemizde ilk defa ceza infaz kurum-
larındaki çocuklarla ilgili çalışmalar yapan ve bu 
çalışmalarla bu çocuklara bakışın değişmeye başla-
masına yol açan Güney Haştemoğlu ile yapılmıştır.

Bu sayı hazırlandıktan sonra aldığımız önemli 
bir haber, Hukuk Fakültelerimizin programlarına 
“hukuk mesleğinde ahlâk ve etik içerikli dersle-
rin müfredatta öncelikle seçmeli ders olarak yer 
alması, zaman içerisinde de zorunlu derslere da-
hil edilmesi hususunun üniversitelerin ilgili ku-
rullarında müzakere edilmesi [Yargıtayca] uygun 
görülmüş” olduğudur. Açık-seçik kavramlara 
ve dikkatle seçilmiş örneklere dayanarak yapıl-
dığı takdirde, bu dersin insan haklarını işbaşın-
da gözardı etmeyen hukukçuların yetişmesine 
katkıda bulunabileceğini, böylece de hukukla 
yapılan adaletsizliklerin azalabileceğini düşünü-
yor ve bu tavsiyeyi memnuniyetle karşılıyoruz.

***

Okurlara NOKTALI VİRGÜL İSTİLASI
İoanna Kuçuradi

İnsan hakları eğitiminde insan hakları, çoğu zaman hukuk olarak öğretil-
mekte, böylece günlük yaşamda yapıp ettiklerimizin insan haklarının ko-
runmasında veya ihlal edilmesindeki rolü gözden kaçırılmaktadır. 

Bir binadaki merdivenin iniş yönündeki son basamağını, diğer basamak-
lardan daha yüksek veya daha kısa yapan bir ustanın ve bunun denetimini 
yapan ama düzeltilmesini istemeyen bir mühendisin, o merdivenden inen 
ve bunun farkında olmayan bir kişinin düşüp beyin kanaması geçirebile-
ceğinin, böylece de o kişinin yaşama hakkının ihlaline yol açacağının far-
kında mıyız?

Hergün televizyon ekranlarında gördüğümüz bina yangınlarının kaçının, 
söz konusu binanın elektrik tesisatını yapanın yeterli bilgi ve dikkatle yap-
mamasından kaynaklandığını biliyor muyuz?

Yine televizyon ekranlarında neredeyse hergün gördüğümüz, insanların 
ölümüne veya hayatboyu sıkıntı çekmelerine yol açan birçok yanlış teşhi-
sin, yapılan tıp eğitimiyle ve tıp etiği eğitimiyle ilgisinin farkında mıyız?

Ve kitaplardan gazete yazılarına, afişlerden ilânlara uzanan noktalı virgül 
istilası, dil eğitimindeki sorunlardan en basit birisine örnek değil mi? Olur 
olmaz yere konan noktalı virgüle göz alışıyor ve kişiler noktalı virgül mo-
dasına farkında olmadan kapılıyor. Dilde yalnız noktalı virgül değil, yanlış 
kullanılan bazı kelimeler de moda oluyor –bizde ‘algılama’ kelimesiyle 
olduğu gibi. Bu da seçik düşünmeyi engelliyor. 

Bir süre önce basınımızda çıkan bir yazıya göre, Portland Eyalet Üniversi-
tesinde üç araştırmacı, bir “akademik tarafsızlık” deneyi yapmış. Bu ekip, 
“ırk, kimlik ve cinsellik üzerine makalelerin yayınlandığı, önde gelen ha-
kemli dergilere 20 adet, kasıtlı olarak çarpıtılmış” makale yollamış. Maka-
lelerin 7’si kabul edilmiş, 4’ü de farklı dergilerde yayınlanmış! Araştırma-
yı yapanların verdiği bilgiye göre, bu yazıların özelliği, şu anda o alanda 
moda olan ifadelerin kullanılmasıydı. (Cumhuriyet, 14 Ekim 2018)

Bu örnekleri vermekle amacım, genel olarak örgün eğitimin düzeyinin düş-
mesinin yol açtığı –başta yaşama hakkı olmak üzere– zincirleme insan hak-
ları ihlalleridir: Doğru dürüst eğitilmemiş insanlar –yani eğitim hakkı yete-
rince korunmamış insanlar– başka insanların haklarını ihlal etmiş oluyor. 
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İnsan hakları eğitiminin sosyal hizmet mesleğin-
deki rolü ve mesleğe katkıları üzerine bir değer-
lendirme yapmadan önce, sosyal hizmet ve insan 
hakları kavramlarının içeriğine ayrı ayrı bakmak-
ta fayda görüyorum. Uluslararası Sosyal Hizmet 
Uzmanları Federasyonu ve Uluslararası Sosyal 
Hizmet Okulları Birliğinin 2014 yılında onayla-
dığı ve dünya düzeyinde kabul gören geliştirilmiş 
son tanımında1 sosyal hizmetin  sosyal  değişimi 
ve gelişimi, sosyal bütünleşmeyi, insanların güç-
lendirilmesini ve özgürleşmelerini destekleyen 
uygulama temelli bir meslek ve akademik disiplin 
olduğuna doğrudan vurgu yapılmaktadır. Diğer 
yandan sosyal hizmetin sosyal adalet, insan hak-
ları, ortak sorumluluk ve farklılıklara saygı ilke-
lerini merkeze aldığına ve sosyal hizmet teorileri, 
beşerî bilimler, sosyal bilimler ve yerel bilgi ile 
desteklenen sosyal hizmetin, yaşam zoruklarıyla 
mücadele etmek ve iyilik halini geliştirmek için 
insanlarla ve kurumlarla çalıştığını açıkça dile ge-
tirmektedir. Ayrıca sosyal hizmetin bu tanımının 
ulusal ve/veya bölgesel düzeylerde geliştirilebile-
ceğine de göndermede bulunmaktadır. En genel ve 
en temel anlamda sosyal hizmet mesleğinin, hak 
temelli bilgisel bir iş olduğu söylenebilir.

Diğer yandan insan hakları kavramı, ne tuhaftır  
ki günümüzün en “moda” kavramlarından birisi-
dir ve “moda” olduğu için de herkesin kendi ihti-
yaçları doğrultusunda içini gelişigüzel doldurarak 
kullanabildiği bir hâl almıştır. Ne var ki, “moda-
sı” geçtiğinde de, onu rafa kaldırıp atmayan, yani 
insan haklarının bilgisine gerçekten sahip olan 
kişilerin insan haklarını korumak için her türlü 
mücadelenin içerisinde olacağını söylemek müm-
kündür. 

İnsan hakları kavramının ne olduğunu açık seçik 
ortaya koyabilmek için İoanna Kuçuradi’nin insan 
haklarına dair bazı temel belirlemelerine bakmak 
gerekir. Kuçuradi’ye göre insan hakları her şey-
den önce bir fikirdir ve insanların bazı özelliklere 
ve doğal olanaklara sahip olması sebebiyle, özel 

bir muamele görmeleri ve aynı zamanda diğer in-
sanlara özel bir muamele göstermeleri gerektiğini 
dile getirir (Kuçuradi, 2016a, s. 56-57). Diğer bir 
ifade ile insan hakları, “kişiler birbirlerine nasıl 
muamele etmelidirler ki, insanın bu doğal olanak-
larını gerçekleştirmeleri engellenmesin? Aksi hal-
de insan hangi duruma gelir ve neleri yapamaz?” 
sorularının bir yanıtıdırlar.

Sosyal hizmet ve insan  hakları  kavramlarının  ne 
olduklarına dair bu kısa belirlemeden sonra, “İn-
san hakları eğitiminin, bir meslek ve akademik 
disiplin olan sosyal hizmete katkısı ne olabilir?” 
sorusuna aşağıda bir yanıt vermeye çalışacağım.

İnsan hakları eğitimi, gerek insan hakları kavramla-
rını ve sorunlarını açık bir şekilde ortaya koyarak, 
gerekse insan haklarını korumak için gerekli bilgiyi 
ve tek tek normlar ile yaşanan bir durum arasın-
da bir bağlantının nasıl kurulabileceğini göstere-
rek çok temel bir yol haritası çizmektedir. Bu yol 
haritası bizi sosyal hizmet mesleği ile birçok nok-
tada kesiştirmektedir. Öyle ki, günümüzde sosyal 
hizmetin uygulanmasında iki temel problemin ya-
şandığını söylemek mümkündür. Bu problemlerden 
ilki, sosyal hizmet uygulamalarında ve karar verme 
sırasında yapılan değerlendirmelerin bilgiye daya-
lı değil de değer atfetmeler veya değer biçmelerle 
ezbere yapılması sonucu doğru değerlendirmenin 
yapılamaması, dolayısıyla da değer harcanması ve 
alınan kararların hak ihlallerine sebep olmasıdır. 
İkincisi, sosyal hizmet sunulan kişilerin −meslekî 
ifadeyle müracaatçıların− araçsallaştırılmasıdır. 
Tam da bu noktada insan hakları eğitiminde karşı-
mıza çıkan ve karar verme sırasında bize ışık tutan 
değerlendirme türleri −değer biçme, değer atfetme  
ve  doğru  değerlendirme (Kuçuradi, 2016b, s. 25-
31)− ile insanlararası ilişkilerde, değer sorunları ile 
ilgili olan etik bilginin, sosyal hizmetin uygulan-
masında ortaya çıkan bu iki temel problemi, belki 
tamamen yok etmeyecek olsa da, minimum sevi-
yede seyretmesine katkısının çok büyük olduğunu/
olacağını düşünüyorum.

Öğrencilerin Gözünden

İNSAN HAKLARI EĞİTİMİNİN 
SOSYAL HİZMET MESLEĞİNDEKİ ROLÜ  
                                                                                              Yusuf Adem UZUN*

* Maltepe Üniversitesi, İnsan Hakları Yüksek Lisans Programı öğrencisi, Sosyal Hizmet Uzmanı. 
1 https://www.ifsw.org/what-is-social-work/global-definition-of-social-work/ (07.08.2018) 
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Sosyal hizmet mesleği, bir otomobile ya da yeni 
keşfedilen bir tarım ürününe hizmet etmez. Sos- 
yal hizmet mesleğinde odak noktası insandır. İn-
sanın olduğu her yerde de bir  değerlendirme söz 
konusu olduğundan, sosyal hizmet mesleğinde de 
müracaatçıya sunulacak hizmetin belirlenebilme-
si için bir değerlendirme yapmak gerekmektedir. 
Sosyal hizmet uzmanı, değerlendirdiği müra-
caatçının durumunu göz  önüne almaktan ziya-
de, kendisindeki bir duygudan veya bu durumun 
fayda-zarar sağlamasından yahut da kendi özel 
durumundan yola çıkarak, değerlendirdiği kişi-
de olmayan bir şeyi ona ve durumuna atfetmeyi 
seçerse, ezbere ve bilgisel olmayan bir değerlen-
dirme yapmış olur. Aynı zamanda sosyal hizmet 
uzmanı, değerlendirdiği müracaatçının içinde bu-
lunduğu duruma dinsel, kültürel ya da ahlâksal 
normlar aracılığı ile değer biçerse, yine ezbere  
bir duruş sergileyecek, bilgisel bir  değerlendirme 
yapmamış olacaktır. Bu iki değerlendirme tarzın-
da da müracaatçının, yani kişinin bizzat kendisi-
nin göz önünde bulundurulmadığı görülmektedir. 
Ancak sosyal hizmet uzmanı, değerlendirdiği mü-
racaatçının kendisini görerek, onun eylemlerine 
ve yapıp etmelerine bakarak, onu ve içinde bu-
lunduğu koşulları anlayarak ve gereksinimlerini 
tespit ederek elde ettiği bilgiler doğrultusunda ve 
insan haklarını dayanak alarak değerlendirmesini 
gerçekleştirirse, burada çok yüksek bir olasılıkla 
doğru değerlendirme yapmış, hakkı olana hakkı-
nın gerektirdiklerini sağlamış olur.

Sosyal hizmet bilgi, beceri, uygulama ve meslekî 
ilkeler bütünlüğünde hayat bulan bir çalışma ala-
nıdır. Müracaatçılar ile birlikte alınan kararlarda, 
sosyal hizmet uzmanının istemesini oluşturan şey 
arzu ve hırsları değil, hak temelli bilgisi olmalı-
dır. Müracaatçı ile kurulan meslekî ilişkide, eğer 
sosyal hizmet uzmanından gelen özellikler ve be-
lirlenimler karşısındaki kişiyi kişisel, kurumsal 
veya siyasî bir amaç için araçsallaştırıyorsa, orada 
önemli bir etik problem söz konusudur. Şu yalın 
örneği birlikte inceleyelim: İki sosyal hizmet uz-
manı düşünün. Her ikisi de, kurum bakımı hizmet 
modelinden yararlanan kimsesiz çocukları evlat 
edindirmek için iyi bir şekilde çalışıyor, gerekli  
bütün kaynakları kullanıyor, devlet ile gereksinim 
içerisindeki kişiler arasında köprü oluşturuyor. 
Buraya kadar herşey olağan görünüyor. Sosyal 
hizmet uzmanlarından birisi, çocuğun iyilik halini 

gözettiği ve onun her şeyden önce insan olduğu 
bilinciyle insansal olanaklarını biraz daha hızlı 
geliştirmesi için bunu yapıyor. Diğeri ise, sicil 
amirinden takdir toplamak ve bir üst kademeye 
geçmek için bunu yapıyor. Bu iki örnekte her ne 
kadar benzer sonuçlar alınsa da, sosyal hizmet uz-
manlarının istemelerini belirleyen şeyin çok farklı 
temellere dayandığı açıkça görülmektedir. Peki, 
ikinci eylemde etik bir duruştan söz etmek müm-
kün müdür?

Kant’ın “Her defasında insanlığa kendi kişinde ol-
duğu kadar başka herkesin kişisinde de sırf  araç 
olarak değil aynı zamanda amaç olacak davrana-
cak şekilde eylemde bulun” (Kant, 2016, s. 42) 
belirlemesi, yukarıda sorulan sorunun anlaşılması 
açısından önemlidir. Aksi halde en başta önlenme-
si gereken hak ihlallerinin önlenmesi rastlantılara 
kalır.

Son olarak şunu söylemek gerekir ki, insanın na-
sıl bir varlık olduğu konusunda yeterince yanıt 
veren, hakların tanınması, korunması ve gelişti-
rilmesi çerçevesinde önemli temeller oluşturan 
insan hakları eğitiminin sosyal hizmet mesleğine 
katkısı çok büyüktür. Buna karşın sosyal hizmet 
mesleğinin de üzerine düşen çok önemli bir görev 
vardır: “Kendi haklarını koruyamayanların insan 
haklarını korumak” (Kuçuradi’nin ders notları, 
2018). İnsan haklarının, insan olan herkesin istis-
nasız olarak hakları olduğu hiçbir koşulda gözar-
dı edilmemelidir. Ve o hakların en başta yasalarla 
korunması ve kamu görevlileri aracılığı ile tek tek 
kişilere sağlanması gerekmektedir.
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