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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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nun dışında kamu kurumlarından gelen insan hakları 
eğitimi konusundaki istekleri karşılamaya çalışmıştır. 

İnsan Hakları Yüksek Lisans ve Doktora Programları 
Merkez, Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak 
1999-2000 döneminden 2017-2018 dönemine kadar 
İnsan Hakları Tezsiz Yüksek Lisans programı yürüt-
müş, bu program 2017-2018 yılından itibaren İnsan 
Hakları Tezli Yüksek Lisans programına dönüştü-
rülmüştür. Ayrıca Merkezimiz 2004-2005 dönemin-
den itibaren, bugün de Türkiye’deki ilk ve tek insan 
hakları doktora programı olan İnsan Hakları Doktora 
Programını yürütmeye başlamıştır. 

İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma 
Merkezine bağlı olarak açılan İnsan Hakları Anabi-
lim Dalının, “insan hakları eğitiminde çok eksikliği 
hissedilen insan hakları kavramlarıyla ilgili belir-
sizliği gidermeyi” hedeflemiştir. Zira insan hakları 
kavramları birçok durumda neyin insan hakkı sayıla-
cağı neyin sayılmayacağı konusunda bir ölçüt olarak 
kullanılmakta, dolayısıyla kavramın açık olmaması, 
yasamayı olduğu kadar insan hakları eğitimini de 
etkilemektedir. Bu nedenle Merkezi ve İnsan Hak-
ları Anabilim Dalı kurmanın ana amaçlarından biri 
–İnsan Hakları Anabilim Dalı Kurulmasına ilişkin 
gerekçede ve Anabilim Dalı Yönergesinde de belir-
tildiği gibi– “kavramlara yönelik çalışmalar ve bun-
lara dayanan araştırıcı eğitimi yapmak, böylece de 
araştırıcı-eğitici –insan hakları için üniversite öğre-
tim üyesi– yetiştirmek” olarak ifade edilmiştir. 

İnsan Hakları Tezsiz Yüksek Lisans programından 
1999-2000 yılından 2017-2018 öğretim yılı sonuna 
kadar mezun olan öğrenci sayısı 93, Doktora progra-
mından mezun olan öğrenci sayısı 8’dir. 2018-2019 
öğretim yılı başında İnsan Hakları Tezli-Tezsiz Yük-
sek Lisans programlarına devam eden öğrenci sayısı 
16, Doktora programına devam eden öğrenci sayısı 
13’tür.

* Hacettepe Üniversitesi İnsan Hakları ve Felse-
fesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. 
Dr. Harun Tepe’ye, verdiği bu bilgiler için teşekkür 
ederiz.

10. sayfadaki Güney Haştemoğlu söyleşinin devamı:
Vakfımızın kuruluşundan bu yana devam eden ve ede-
cek olan projesi Gençlik Merkezidir. Gençlik Merkezi-
ne gelenler, yolu bir biçimde Çocuk Adalet Sistemi ile 
kesişmiş olan çocuklar ve onların kardeşleri, akrabaları, 
mahalle, okul veya iş arkadaşlarıdır. Böylece çocuğun 
değişirken, çevresinin de değişimine hizmet etmeye ça-
lışıyoruz. Gençlik Merkezi çok geniş bir yelpazede ço-
cuklarımıza hizmet vermektedir. Yeni başlayan önemli 
bir proje, üyelerimiz, gönüllülerimiz ve bu konuda bilgi-
lenmek isteyen herkese açık olarak düzenlenen seminer 
çalışmalarıdır. Nisan, Mayıs, Haziran 2018 aylarında, 
her ayın son Perşembe günü yapılan seminerler Ekim 
2018’den itibaren de her ay devamlı olarak yapılacaktır. 
Seminerleri Av. Selmin Cansu Demir, Dr. Öğr. Üyesi Di-
lek Çelik, Av. Cansu Şekerci ve Alper Yalçın yönetmiş-
lerdir. Seminerlerde ele alınan konular: Çocuk ve suç 
kavramları neden ve nasıl yan yana getiriliyor? TCYOV 
bu konuda neler yapıyor, ne için mücadele ediyor? Ço-
cuklar için daha adil bir dünya mümkün mü? Çocukların 
suç eylemi ile ilişkilenmelerine neden olan psiko-sosyal 
faktörler nelerdir? Adlî süreçte çocuklar ruhsal olarak 
neler yaşar? Ceza infaz sistemi suçun önlenmesinde 
etkin bir role sahip midir? Çocuklar tahliye sonrasına 
nasıl hazırlanır? Çocukların gelişimsel özelliklerini dik-
kate alan “Çocuk Dostu” bir adlî sistem mümkün mü-
dür? Çocukların tutulduğu hapishanelerde kendileri için 
oluşturulan şartlar nelerdir? Çocukların, çocuk adalet 
sisteminde ne tür ihtiyaçları bulunmaktadır? Toplumda, 
çocukluk ve hapsedilmek algısı?’’. Konular değerli ka-
tılımcılarımız ile birlikte tartışılmıştır. Seminerlerimizin 
amacı, konuyu uzmanlarından dinleyecek ve tartışıla-
cak ortamları oluşturmak ve bu çok önemli sorunla ilgili 
daha geniş bir çapta bilinçlenme sağlamaktır.

Günümüzde toplumsal sorunlar ancak sorunu kavramış, 
çözüm üretebilecek donanımda olan gönüllülerin etkin 
bir biçimde örgütlenmesiyle kamuya mal edilebilir ve 
çözülebilir. Kamuya mal edilmemiş bir sorunu çözmek 
zordur. Çünkü devletleri etkileyecek olan kamuoyudur. 
İhmale uğramış, görmezden gelinmiş sorunları çözmek 
için sadece çalışılacak konuda bilgi sahibi olmakla iş 
bitmiyor. Bir sivil toplum kuruluşunun, iç yönetim, dev-
letle olan ilişkilerin yönetimi, çeşitli kuruluşlarla ve dev-
letle işbirliği yapma becerisi gibi alanlarda da yetkinli-
ğinin olması gerekiyor. Özellikle devlet ile olan ilişkinin 
hem demokratik bir ilişki olarak yürütülmesi, hem de 
devlet gücünü yanlış kullanmaya eğilimli görevlilere 
karşı doğru politikalar sürdürülmesi deneyim ve sükû-
net isteyen işlerdir. Her şeye rağmen sizin amaç olarak 
seçtiğiniz, inandığınız çağdaş temel fikir ve yöntemler-
den asla taviz vermeden devam edebilmeniz önemlidir. 
Bu hem vatandaşlık bilinci ve görevidir, hem dünyaya, 
insanlığa karşı yerine getirilmesi şart olan bir hizmettir.
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Güney Haştemoğlu, 1992 yılında Türkiye Çocuklara 
Yeniden Özgürlük Vakfını kurarak Türkiye’de ilk 
kez ceza infaz sistemindeki çocukları görünür kılıp, 
gündem konusu olmasını sağladı. Yıllardır suça itil-
miş çocukların rehabilitasyonu için mücadele veren 
Haştemoğlu, günümüzde toplumsal sorunların an-
cak sorunu kavramış, çözüm üretebilecek donanım-
da olan gönüllülerin etkin bir biçimde örgütlenme-
siyle kamuya mal edilebileceğini ve çözülebileceğini 
söylüyor. Ardında da şunu ekliyor: “Kamuya mal 
edilmemiş bir sorunu çözmek zordur. Çünkü devlet-
leri etkileyecek olan kamuoyudur”. Eduardo Gelea-
no’nun dediği gibi “Çocukların çocuk olma hakları 
her geçen gün reddediliyor”. Ama her şeye rağmen 
çocuklara çocuk olma hakkını vermek için didinen 
Haştemoğlu ile Türkiye’deki Çocuk Adalet Sistemi-
ni, suça itilmiş çocukları ve bu çocukların rehabilite 
edilmesinde, insan hakları ve çocuk hakları bilgisi-
nin önemini konuştuk.     

SÖYLEŞİ: Elif N. Hamidi

Dünya ile karşılaştırıldığında, Türkiye’deki Çocuk 
Adalet Sisteminin aksayan yönleri, sorunları nelerdir 
ve bu sorunların giderilmesi için neler yapılması gere-
kiyor? Ayrıca sorunların artmasında, medyanın çocu-
ğa bakışının ve kullandığı dilin payı nedir?

Bildiğiniz gibi, Vakfın asıl kurucusu olan Dostlar Da-
yanışma Derneği ile 1985 yılında başlattığımız ve 1992 
yılından itibaren Vakıfla devam eden bu çalışmaların 33 
yıllık bir geçmişi var. Bu 33 yıldaki gözlemlerimize da-
yanarak diyebilirim ki ülkemizdeki Çocuk Adalet Siste-
minin aksayan yönleri son yıllarda azalmamış, artmış-
tır. Çocuk Adalet Sistemi polisle başlayan, mahkeme ile 
devam eden ve ceza infaz kurumlarıyla son bulan bir 
sistemdir. Bu sistem Adalet Bakanlığı ile birlikte İçişleri 
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ile 
organik bağları olması gereken bir sistemdir. Çalışmaya 
başladığımızda bu çocukların zaten “kayıp vaka” oldu-
ğu, yasaya aykırı eylemin tek nedeninin çocuktaki “ki-
şilik bozukluğu” olduğu anlayışı tüm sisteme hâkimdi. 
Hatta basın ve dolayısıyla kamuoyunda da aynı “kötü 
çocuk” görüşü vardı. Bu yanlış görüşle medya kamu-
oyunu, kamuoyu medyayı karşılıklı olarak adeta besli-
yordu. Çocuğun içine düştüğü açmazın sorumluluğunu 
kimse üzerine almıyordu. Birkaç ilde Çocuk Polisi ve 
Çocuk Mahkemesi var ise de, polisler de, hâkimler ve 
savcılar da bu konuda uzman olmadıkları gibi, çağdaş 

bir anlayışa, bilgi donanımına sahip değillerdi. Ço-
cukların bulunduğu kapalı kurumlardaki görevliler de, 
çocuklara yönelik olarak insanî duygularını kaybetmiş 
gibiydiler. Nitekim oralardaki pek fena muamele ve cin-
sel tacizleri gazeteler hep yazıyor. Adalet Bakanlığında 
1985 yılında bütün kapalı kurumlardaki çocuklarla ilgi-
lenmek üzere Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğün-
de bir tek psikolog vardı. Şimdi Çocuk Şubesi var.

Cezaevi, dünyanın her yerinde cezaevidir. Cezaevinin 
iyisi olmaz, çok kötüsü veya az kötüsü olur. Ortado-
ğu, Asya, Afrika, Amerika ülkelerindeki (Kanada hariç 
olmak üzere) Çocuk Adalet Sistemini düşünmek dahi 
istemiyorum. Viyana’daki bir çocuk mahkemesinden 
gelen bir hâkim, bir yılda eline gelen dava sayısının se-
kiz olduğunu söylemişti. Bizde mahkemeler günde 30 
dosyaya bakar. Avrupa ülkelerinde risk altındaki çocuk-
lar, adlî sistemle karşılaşmadan önce rehabilite edecek 
kurumlara öncelik veriliyor. Sorunlu çocukların başıboş 
kalmaları sporla ve diğer aktivitelerle önleniyor. Bu ko-
nuda devlet sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapıyor 
ve onlara maddî destek sağlıyor. Çünkü gönüllülerin 
yaptığı işi devlet yaptığında, bunun maliyeti çok daha 
büyük oluyor.  

Ülkemiz için özellikle 1985 ve sonrası yıllarda olumsuz 
bir tablo çizdiğimin farkındayım. Öyleyse bu koşullar-
da biz bu sisteme, resmen değilse de fiilen nasıl dâhil 
olabildik, kapalı kurumlarda nasıl çalışabildik, projeler 
uygulayabildik, bu bir mucizedir. Ancak eğer iyi, doğru 
çağdaş bir amaç için, insan hakları, çocuk hakları adına 
gerekli bir çalışmayı göze almışsanız, kamu kuruluşla-
rında bile sizinle aynı görüşü paylaşan ve destekleyen 
kişiler ortaya çıkmaktadır. Biz bu mucizeyi, onların ve 
toplumda bizim gibi düşünen sayısız kişinin yardımıy-
la yarattık. O yıllar AB’ne giriş için daha hevesli olan 
yıllardı, bizim kapalı kurumlardaki çalışmalarımız, adı-
mız geçmemekle birlikte AB’ne karşı yüz ağartan çalış-
malardı. Biz çalışmalarımızda cezaevi yönetimiyle de 
Bakanlıkla da çatışmamaya çok özen gösterdik. İçerde 
gördüğümüz yanlışları dışarıda kimseye yansıtmadık. 
Gazetecilerin “içeride dayak var mı?” gibi sorularını bu 
ülkede çocuklara nerede dayak yok ki diye geçiştirdik. 
Bizim amacımız kapalı kurumdaki çocuklara haftada 
bir bile olsa ulaşmaktı. İçeride ne olduğunu zaten her-
kes biliyor, yazıyor çiziyordu. Herşeye rağmen cezaevi 
içinde uyguladığımız programlar görevlilerde zihniyet 
değişikliğini bir süre için yarattı. Ama son 15 yılda yeni 
bir anlayış her yere hâkim oldu. Vakıf son birkaç yıldan 

Söyleşi

Güney HAŞTEMOĞLU
ÖZELLİKLE “ÇOCUK HAKLARI” TÜM HAKLARIN TEMELİDİR 



11

beri artık yalnızca kapalı kurum dışında kalan alanlarda 
proje yürütüyor.

Değişen dünya ile birlikte çocukları suça iten riskler-
de de bir değişim ve artıştan söz edilebilir mi? Örneğin 
internetin çocukların suça itilmesinde ne gibi etkileri 
oldu?

Değişen dünyada yetişkin suçlu oranı ne ölçüde artı-
yorsa çocuklarla ilgili olarak da aynı şey söylenebilir. 
Teknoloji çocuktaki masumiyeti bir ölçüde ortadan kal-
dırdı. Bu nedenle suç sayılan eylemle çocuk daha küçük 
yaşta iken tanışıyor. Bundan 20 yıl önce bir gazete ha-
berinde İngiltere’de kız çocuklardaki hamilelik yaşının 
13’e kadar düştüğünü ve bunun ciddî bir sosyal prob-
lem olduğunu okumuştum. Bu durum, çocukların suç 
teşkil eden eylemlere uygun ortamlara yakınlığını da 
ifade eder. İnternet ortamının çocuğu yanlışa sürükle-
mesindeki tehlikeleri çok açıktır. Ayrıca internet çocuk-
lara yönelik suçlar için de çok imkân yaratıyor. En son 
basına akseden, okul bahçesinde kız arkadaşını öperken 
yakalanan 16 yaşındaki çocuğa 4 yıl, 6 ay hapis cezası 
verilmesi acı bir örnektir. Bir yandan okul yönetiminin 
olayı kendi içinde çözmekteki yetersizliği, diğer yandan 
mahkemenin adaletle ilgisi olmayan kararı ve konunun 
bir de internet ayağının bulunması, çocukların ne kadar 
çok yönlü risk altında olduklarını gösteriyor. Seneler 
önce ülkemizdeki istatistiklerde çok dikkatimi çeken 
bir konu olmuştu. Çocuklara karşı işlenen, çocukların 
mağdur olduğu suç sayısı ile suça yönelen çocuk sayısı 
birbirine çok yakındı. Günümüzdeki istatistik rakamla-
rını bilemiyorum. Ancak çocukların yasalarla ihtilafa 
düşmesinde, onlara karşı işlenen suçların çok önemli 
bir neden olduğunu kabul etmemiz gerekir.

Risklerin ortadan kaldırılması konusunda neler yapı-
lıyor ve yapılabilir? Bu konuda aileye ve kurumlara 
düşen sorumluluklar ve bu sorumlulukların yerine 
getirilmesi konusunda yaşanan sıkıntılar ve eksiklik-
ler nelerdir?

Risklerin ortadan kaldırılması için önce ailelerin, öğret-
menlerin bilinçlenmesi gerekir. Bu, toplumun bilinçlenme-
si demektir. Dolayısıyla çocuklar da bilinçlenir. Günümüz-
de, çocukların masumiyetlerini bir ölçüde kaybettiklerini 
ifade etmiştim. Öyleyse onlar bu konudaki yanlışların ge-
tireceği tehlikeleri de anlayabilirler. Çocuklarla ailenin ve 
okulun ilişkisi eski otoriter tavırla asla sürdürülemez. Ai-
lenin ve okulun da kendisini yenilemesi, çocuğu emirle 
değil, bilinçlenecek şekilde eğitmesi gerektiğini anlaması 
gerekir. Bu konuda da sivil toplum örgütlerinin çalışma-
larına çok ihtiyaç var. Toplumda bilinç yükselmedikçe ve 
bu konuda talep oluşmadıkça, devlet kendiliğinden hiçbir 
şeyi düzeltemez. Manzara da bunu gösteriyor.

Suça itilmiş, madde bağımlısı ya da istismara uğramış 
çocukların rehabilite edilmesi konusunda hizmet ve-
ren, emek harcayan kişilerin ya da kurum çalışanla-
rının eğitimi için neler yapılıyor? Bu konuda yetkili 
kişiler, çocuk hakları ve insan hakları ile ilgili bilgi 
sahibi mi acaba? 

Devlet kurumlarının suça itilen çocuklarla ilgili tutu-
munu anlattım. Madde bağımlısı çocuklarla ilgili yeterli 
çalışma olmadığına eminim. Bir tarihte Bakırköy’deki 
UMATEM’i ziyaret etmiştim. İnsanlar bir yere kapatı-
larak nasıl tedavi edilebilirler? Resim yapmak isteyen-
ler için malzeme ve yer sağlamışlar! Haydi, resim yap 
iyi ol! Orada hastaları teşvik edecek, iyi hissettirecek, 
enerjik uzmanlar lazım. Televizyon odası var, hastalar 
izleyecek. Burası huzurevi mi? UMATEM’de genç has-
talar var. Onların enerjilerini sarf etmelerini sağlayacak 
etkinlikler gereklidir. Bir şey söyleseniz, maddî imkân-
sızlık, yetersiz personel, yönetim sorunları, ağır çalışma 
koşulları, aldıkları ücretin azlığı gibi kırk tane mazeret-
leri var. Bu zaten her yerde böyle! Çocuk polisiyle top-
lantı yapıyorsunuz, çocuk haklarını anlatıyorsunuz, po-
lisler kendi zor çalışma koşullarını, ücretlerinin azlığını 
anlatmaya başlıyorlar. Her kuruluşta olduğu gibi burada 
da yetkili kişi değişince, her iş ya daha iyi ya da daha 
kötü oluyor. Kurumlarda yerleşmiş ama zamanla birlik-
te gelişmesi gereken kurallar ve esaslar yok. İstismara 
uğramış çocuklarla ilgili ciddî çalışan bazı sivil toplum 
kuruluşları var. Devlet ne yapıyor? Bilmiyorum! 

Bu ülkede kime sorsanız insan haklarını, çocuk hakla-
rını bildiğini söyler. İnsanların ve çocukların hakları, 
onlara gerçekten saygı duymak ve gelişimleri için her 
türlü özeni göstermekle başlar. Bütün haklar o saygı ve 
özenden kaynaklanır. Bu da ülkemizde çok az rastlanı-
lan bir zihniyettir. Bir televizyon kanalındaki 23 Nisan 
programında sevimli bir küçük öğrenci kız sorulara ce-
vap veriyordu. Çocuk haklarını biliyor musun? “Evet” 
diyor ve hemen saymaya başlıyor. Tekrar bir soru soru-
luyor, çocuklar dövülebilir mi? Küçük öğrenci kızımız 
coşkuyla cevap veriyor: “Hayır dövülemez. Bir kaba-
hatleri varsa, o zaman başka tabiî! Dövülebilir!” Bu 
hiç unutmadığım bir programdır ve çoğu kişinin insan 
ve çocuk hakkı anlayışı budur. Okullarda daha başkası 
öğretilmez. Öğretilirse sınıfın, okulun idaresi zorlaşır. 
Aileler, okullar ve ilgililerin çoğu insan haklarına, ço-
cuk haklarına saygı gösterecek zihinsel donanımdan 
yoksundurlar.

“İnsan Hakları Eğitimi On Yılı” komitesinin çalışma-
larında 10 il merkezinde mülkî amirlere verilen semi-
nerlere Sayın İoanna Kuçuradi ile birlikte ben de katıl-
mıştım. Konuşmacılar insan haklarını anlatırken mülkî 
amirlerden bazıları “ne yani, biz bunları bilmiyor mu-

Güney HAŞTEMOĞLU
ÖZELLİKLE “ÇOCUK HAKLARI” TÜM HAKLARIN TEMELİDİR 
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yuz?” havasında idiler. Yaşamı boyunca ne çocuk hak-
larına ne insan haklarına sahip olmasına izin verilmemiş 
insanlar, bunları ancak ezbere bilirler. Özellikle “Çocuk 
Hakları” tüm hakların temelidir. Haklarına saygı ve 
özen gösterilerek büyüyen çocuklar, insan haklarını da 
kendisi ve herkes için bilinçle kabul eder ve kullanır.
 
Rehabilite edilen/edilmeye çalışılan çocuklarla ilgili 
alınan geri bildirimler, sonuçlar nasıl oluyor? Örne-
ğin güven duygularında nasıl bir gelişim oluyor ya da 
sosyal yaşama kolaylıkla adapte olabiliyorlar mı? 

Bizim çalışmamızda karşılaştığımız çocuklar iki farklı 
aile yapısından geliyor. Çocuk, ailesinde suç işleyen bi-
risi yoksa ve yaşamla ilgili bazı değerlere sahip çıkma-
ya çalışan bir aile ortamından geliyorsa, çok kolaylıkla 
rehabilite ediliyor. Bu çocuklar daha çok arkadaş grubu 
içinde cesaret, erkeklik gösterisi veya “hayır” demekten 
korkmak, dışlanmaktan, alay edilmekten çekinmek gibi 
nedenlerle olaylara karışıyorlar. Çoğunun çevresinde 
kabadayı gruplar var, istemeden de olsa suça karışıyor. 
Kimi zaman yolda giderken bile rastgele bir sataşma vs. 
gibi durumlar suça dönüşebiliyor. Bu çocukların kaza-
nılmasında aile vakıfla işbirliği yapıyor, çocuğuna sahip 
çıkıldığı için seviniyor. Kendisine ve çocuğuna göste-
rilen saygı ve ilgi adeta aileyi de rehabilite ediyor. Bu 
kadar yıl içinde üniversiteyi bitiren, çeşitli meslekler-
de çalışan, aile kurmuş, çoluk çocuğa karışmış, sosyal 
yaşamda yeri olan ve facebook’ta arkadaş olduğumuz 
çocuklarımız var. Kimi çocuğun ise ailesinde ahlakî 
değerler kaybolmuş, ailede suç işleyenler var! Baba 
alkolik ve işsiz, anne hasta ama ev işlerinde çalışıyor. 
Aile bize bile bir şey koparılacak insanlar gözüyle ba-
kıyor. O çevrede kaldığı sürece çocuğu kurtarmak çok 
zor. Çocuğa sahip çıkılabilse, büyük değişim olacak. 
Düşünün ki o çocuğun yaşamda saygı ve ilgi gördüğü, 
değişim için kendisine fırsatlar verilen ilk ortam Vakfın 
ortamıdır. Çocuk değişmek istiyor. Eve gidince, “artık 
bana küfür etmeyin, Vakıfta kimse böyle konuşmuyor” 
diyebiliyor. Her çocuk kurtarılabilir, yeter ki uygunsuz 
ortamından çekilip çıkarılsın. Bizim yıllardır hayalini 
kurduğumuz Özgür Eğitim Köyü projemizi bu çocuklar 
için düşünüyoruz. Ne var ki çok büyük bir projedir. Köy 
için gereken alanı ve maddî imkânı sağlamak bugüne 
kadar mümkün olmadı.

Hapishanede doğan bebeklerin ya da annesiyle birlik-
te parmaklıkların ardından yaşamak zorunda bırakı-
lan çocukların durumu ve hakları konusunda konu-
şabilir miyiz? Bu durumda olan çocuklar için neler 
yapılıyor ve ayrıca yapılması gerekenler nelerdir?

Bu çocuklarla ilgili olarak 2011 yılında Sabancı Vakfının 
desteği ile İstanbul, Denizli, Eskişehir, Adana ve Anka-

ra kadın cezaevlerinde çalışma yapılmış, çocuklar için 
oyun odaları düzenlenmiştir. Kadınlar, genç kızlar, ço-
cuklar ve cezaevi personelini hedef alan, çocukla ilişki, 
çocuğun ortamının ve beslenmesinin mevcut koşullarda 
en yüksek düzeye ulaşması, annenin çocuğunu yanına 
alırken kendi psikolojik durumunu değil, çocuğunun en 
iyi koşullarda bulunma hakkını dikkate alarak karar ver-
mesi gibi konularda bir dizi seminer, sanat atölyeleri ve 
eğitimler aracılığı ile toplamda 1700 kişiye ulaşılmıştır. 
Özellikle personele yönelik toplumsal cinsiyet ve çocuk 
ihmal ve istismarı temelli eğitim ve seminerler verile-
rek cezaevlerinde kurumsal değişim için adımlar atıl-
mıştır. Bu çalışma nihayet bir örnek çalışmadır. Gerek 
orada bulunan hükümlü veya tutuklu kadınlar gerekse 
görevliler değiştikçe, yeni gelenlere bu eğitimi kim ve-
recektir? Eğitimlerin uygulanan esaslar haline gelmesi 
için Adalet Bakanlığının belli aralıklarla bu çalışmayı 
yapması, uygulamayı kontrol etmesi gerekir. Aksi halde 
tüm çalışma kısa sürede etkinliğini kaybeder.

Çocukların suça itilmesinin engellenmesinde erken 
yaşlardan itibaren, ailede verilmeye başlanması gere-
ken etik eğitim nasıl bir rol oynuyor sizce? Ayrıca suça 
itilmiş çocukların topluma geri kazandırılmasında 
etik eğitimin rolü nedir?

Çocuğun ahlâkî eğitiminde söz ikinci plandadır. Önemli 
olan aile bireylerinin ahlâklı tutum, doğruluk, iyilik, ça-
lışkanlık, sevecenlik, saygı vs. gibi konularda davranış-
larıyla model olmalarıdır. Çocuk ailesinde sevgi gördü-
ğü, güven duyduğu bir ortama sahipse, sokaktaki veya 
okuldaki başıboş yaramaz çocuklara uymayacaktır. 
Aileye bağlılık kadar şüphesiz bir akran grubuna bağ-
lılık da bir ihtiyaçtır. Ancak aile bağları güçlü olanlar, 
arkadaşlarını kendi seçer, doğru arkadaşı seçer. Ailenin 
ikazlarını dinler. Çocukların eğitimi sırasında “hayır” 
demeyi öğrenmeleri çok önemlidir. Hayır demeyi öğ-
renen çocuk kuşkusuz ailesine de zaman zaman “hayır” 
diyecektir. Bunu göze almak zorundayız. Unutmayalım 
ki aile çocuğu eğittiği kadar, çocuk da aileyi eğitir. Anne 
baba kibirden, egodan vazgeçip bunu öğrenecektir. Baş-
ka yolu yok! 

1992 yılında kurulan Türkiye Çocuklara Yeniden Öz-
gürlük Vakfı, cezaevinde kalan ve tahliye edilen suça 
itilmiş çocukları topluma kazandırmak çok önemli ça-
lışmalara imza attı. Vakfın son dönem çalışmaların-
dan ve projelerinden bahseder misiniz? 

(Devamı 3. sayfada)
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