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BErür Çorursö«nN*

Sahip olduğu kimi nitelikleri, özellikleri, yapıları ve işlevleri diğer varolanlar-

lalcanlılarla paylaşan insanın en ayırt edici özelliklerinden biri, ttlmliyle işlevsel olan

"simgesel dizge"yikullanabiliyor olmasıdır. Simgesel dizgey|e sadece şimdiye bağh ve

bağımlı kalmayan insan, özellikleya^ye yazılı kültür aracılığıyla kendini her türlü va-

rolandan/canhdan ayrır. Tam da bu noktada insan k e n d i s i olur; düşünmeye, söze

dayalı kültürünü, bir dışdünya ögesine, yaz|ya dönüştürür, herkesİn algısına açft hale

getirir; sözü sabitler, bu yolla -belki de- kendisini ölümsüzleştirir.

Yazının oluşturduğu yeni bildirişim/iletişim ortamı biraz önce de belirtildiği gibi,

aynı dil bağlamı içinde olan herkesin duyumlamasına,/algılamasına, anlama edimlerine

açık olabilen/olanl nesnel bir ortamdır. Öte yandan yazı yoluyla tek insan bir bakıma

kendisinden uzaklaşmış, buna karşılık türüne, türünün diğer temsilcilerine yaklaŞmanın

yolunu açmıştır.2 Yazı aracılığıyla insan; dünyayı, ulaşabildiği varolanlar alanlnl üze-

rinde konuşulabilir ve zamanrn şimdiki boyutunu aşarak başkalarına iletilebilir duruma

getirmiştir. Yazı yoluyla insan, kültürü salt yatay kültür bağlamıyla görünür kılmaktan

uzaklaştırarak, dikey kültür bağlamı durumuna da getirmektedir. Yazılı kültür, insanla-

rarası ilişkileri düzenleyen kuralları daha anlaşıhr bir deyimle, ulusal-ulusalüstü hukuk

kurallarını, örneğin insan hakları belgelerini üzerinde düşünülebilir, konuŞulabilir, tar-

tışılabilir bir ortama taşımıştır.3 Bu yolla aynı zamanda kamusal olanın paylaŞılabilirli-

ği sağlanmıştr/sağlanmaktadr.

+ Prof. Dr. Beıül çoıuksöken, Maltepe Üniversitesi.
l Burada alımlayıcının duyusal, algısal, düşünsel olanaklarını ne ölçüde kullandığı, dikiat edilmesi gereken bir

yöndür.
2 Kendinden uzaklaşma, türdeşine yaklaşma, farklı boyutlar çerçevesinde ilelişimin gerçekleştiği andır.

3 Bu, insanın tarihsel bir varlık olmasına da işaret eder. Çünkü insan dille tarihsel bir varlık Olarak varolur. Dil ol-

masaydı tarih de olmazdı. Dil-tarih ilişkisinin aynntısı için bkz. Önay Sözer, AnlayanTarih. Dil-Tarilı l/,ştisi

Üzerine Bir İnceleme,Yazko Yayınları, İsunbul, l98l.
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Yazıh yaşama kurallan, önceki zamandilimlerinde dikey ilişkiler çerçevesinde ör-
gütlenen toplumlarda "tek"in velveya küçük bir topluluğun, srnrfın egemenliğinin, er-
kinin/iktidarlnın, yansıması olarak ortaya çıkarken, giderek daha geniş kesimlerin
ve/veya onların temsilcileri aracılığıyla farklı kurumsal yapılar içinde kullanılan erkin
yansıması olarak belirmiştir.a Hukukun yazıh belgelerde nesneleşmesinin ve nesnelleş-
mesinin tarihiyle, "insanın değerinin bilgisi"nin tarihinin bir koşutluk ilişkisi içinde va-
rolduğu ileri sürülebilir. Bunalımlarla örülü (dokunmuş) sınır durumlarını neredeyse bir
süreklilik içinde yaşayan insan dünyası, yazılı kültüre yansıyan kamusal akıl ya da ak-
lın kamusal kullanımı aracılığıyla, henüz insan türünün her bireyini, her temsilcisini
-tümüyle- içermemekle birlikte, insanın değerinin bilgisine dayalı nesnel ortamlar ya_
ratmayı başarmıştır.

İlkin çok az sayıda insanın düşünme dünyasında filizlenen düşünceler, bunalımlı
durumlarda/ortamlarda daha iyi bir biçimde fark edilir olmuş, bu yolla ütopyacı söylem
doğmuŞ; daha sonraları bu türden söylem, daha çok sayıda kişi ve kurum tarafindan
paylaşılır duruma gelmiştir. Bu, her tek insanın mensup olduğu insanlık ailesine hiçbir
ayrım gözetilmeksizin katılması gerekliliğinin doğrulanması anlamına gelmektedir. Bu-
radaki katılma, üstelik bireyden içeriği baştan belli olan bir kahbın içine girmesini de
istememektedir. Tek kişiden istenen, kendisi gibi olanların kimi özelliklerini, kimi ola-
naklarını anımsamasıdır yalnızca. İşte yazılı kültürün ağırlıklı olarak "felsefe" adını
alan boyutuyla bağlantısı, ilgisi içinde ve bu kültür ortamından süzülüp gelen insan hak-
ları kavrayışına dayah "İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi" böyle bir yorumu haklı çıka-
racak niteliktedir. Adı şimdiye değin hiç anılmamakla birlikte, böyle bir belgeyi ya da
ilkin nesneleşmiş ardından da nesnel olan başvuru noktasını taşıyan düşünme biçiminin
öteki adı "aydınlanma düşüncesi"dir. İnsanı: aklını kamusal olarak kullanmaya çağıran
aydınlanmacı düşünme5 biçimi ya da düşünüş, "İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi"yle,
insan türünün çoğun savaşla deneyimlediği dünyayı barışla deneyimlenebilen/deneyim-
lenebilecek olan bir dünya haline getirmenin g e re k l i koşullarını içeren nesnel-yazı-
lı kültür bağlamının oluşturulmasını bir ölçüde de olsa sağlamıştır.6

Burada "gerekli koşul" belirlemesine bilinçli olarak yer verilmiştir. Çünkü barış,
insan dünyasında ne yazık ki eksiksiz bir biçimde kurulamamıştır, eşitsizlikler, adalet-
sizlikler giderilememiştir. Adalet hAlA bir düşünce, bir kavram olarak sadece kimi in-
sanların düşünmesinde yer almaktadır. Hatta dünya öyle bir "insanlık durumu"nu yaşa-
maktadır ki, eşitsizliklere, adaletsizliklere duyulan tepkiler yeni eşitsizliklere, adaletsiz-

4 Aynntılı bilgi için bkz. Aydın Aybay-Rona Aybay, Hukuka Giriş, 5. bs., Aybay Yayıncılık, İsıanbtıl, l998.
5 Bu konuda bkz. Immanuel Kant, "Aydınlanma Nedir?", Çev. Nejat Bozkurt, Seçitmiş Yazılar,Remzi Kitabevi,

İstanbul, l984. Aydınlanma konusunda Türkçede çok sayıda yapıt olduğu gözden kaçmamalıdır. Ayrıntılı bilgi
iÇin yakın tarihli şu çalışmalara bakılabilir: Betül Çoıuksöken, Fetsefeyi Anlamak, Felsefe ile Anlamak (l.bs.,
l995), İnkıl6p Kitabevi, İstanbuü, 2OOl; Aydınlanma Özel Sayısı,Toplumbilim dergisi, Sayı: l l, BağIam Yayın_
lan, İstanbul, 2000: Sevgi İyi, "Aydınlanma Sorunu", BeıJia Akarsu Armağanı,Haz. BetüI Çotuksöken_Doğan
Özlem, İnkıIip Kitabevi, İstanbul, 20OO, ss. 131-14l; Mustafa Günay, "Akıl, Aydınlanma ve Tarihsellik", a1J.,
ss. l l5-130; Betül Çoıuksöken, Felsefe: Özne-Söylem, İn}tlap Kitabevi, İstanbul, 2002.

6 Ancak aydınlanmacı düşünmeninbirtürfelsefekültürüolarak aynı zamanda y ete rl i koşulu da içerdiği ile_
ri sürülebilir.
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liklere yol açmaktadr. Öyle ki -kültürü aracılığıyla- şimdi ve burada olana bağlanmak-
tan kendini kurtaran insan, bu gücünü şiddet kültürünü yaratmak üzere kullanmaktadır;
hattakendini yarattığı şiddet kültürüyle k ü re s e l le ş t i rm ekte dir. Böylebir
ortamda da insan, ak_lınr kamusal bir biçimde kullanamamakta, kendine yakışanın iyice
uzağına düşmekte, yine akla, aklın araçsal kullanımına dayanan yokediciliği neredeyse

sınlr tanımamaktadır.7 Böyle bir "insanlık durumu"na felsefe açısından bakmak, bizi
daha iyi bir biçimde aydınlatabilir. Çünkü felsefece yönelim, eylemlerimizin neye/ne-

lere dayalı olduğu konusunda bizi aydınlatabilir ve belki de uyarabilir. Şimdiden söyle-
mekte yarar var, böyle bir yönelim, eğitebilen/eğiten ve eğitilebilen/eğitilen varlıklar
olarak kendimizi mercek altına almamızı sağlayabilir. Daha açık bir belirlemeyle, her

birimiz tutumlarımızr, davranışlarımızı belirleyen düşünsel yönelimlerimiz; dünyayı al-
gılarken, eylerken benimsediğimiz kavramlar ve düşünme doğrultuları üzerinde dikka-
timizi yoğunlaştırabiliriz/yoğunlaştırma|ıyız da.

Daha önce yapılan çahşmada da8 üzerinde durulduğu gibi, kendisini tek bir özelli-

ğiyle, niteliğiyle sınırlayan, sabitleştiren, katılaştıran insanın eylem alanını, zaman için-
de şiddet ögesiyle belirleyeceği; her şeye, her duruma değişmezlik kategorisi içinde be-

nimsediği, nesneleştirdiğibir "öz" aracılığıyla bakan birinin şiddet kültürünü yaratacağı

ve uzun erimde de kendini de yok edinceye kadar bu kültürü geliştireceği ortada olan bir
durumdur.9 İşte böyte bir duruş biçimi ya da tutum insan haklannın korunmasının önün-

deki en büyük engeli oluşturmaktadır. İlkin birey-birey ya da kişi-kişi ilişkisinde korun-
ması bir zorunluluk olan insan haklarr, bireylerin bilinçsizliği, aldırmazlığı, kayıtsızlığı l0

-ya da insanrn değerinin bilgisinden damıtılmış olana kökten aykın düşen, kaışı duran

bilinçliliği- durumunda güvence altına alınmahdır. Bu bağlamda güvenceyi sağlayacak
olan da etik tabanlı hukuksal yapılardr; hukuksal kurumlardu; dar anlamda kamudur, d

e v 1e t tir. Üstelik devletin sadece srnır durumlannda, bunalımlı durumlarda değil, bir
süreklilik içinde insan hakları eğitimi konusunda etkin olması gerekmektedir. Devlet; bi-
reylerin/kişilerin/yuııtaşların haklannı kullanabilmeleri/kullanmalan konusunda ortam

hazırlamak]a yükümlüdür; bundan sorumludur.
Yurttaşlanna hizmet etmek üzere örgütlenmiş olan devlet, insan hak-larının korun-

masına ilişkin bilinci nasıl var edebilir ve geliştirebilir? Bu noktada dikkate alınması ge-

rekenler, insan hakları konusunun, sorunsalının en önemli boyutu olan eğitim boyutu-
nu oluşturmaktadır. Dikkatli bir biçimde düşünüldüğünde, devletin varoluş nedenini ne-

yin, hangi gerekçenin oluşturması gerektiği kolayca anlaşılr; devletin varoluşu insan

haklarının korunmasıyla doğrudan bağlantılıdır.lı Etiğe dayalı olarak hukukunu, görü-

7 Bkz. Betül Çotuksöken, "Ortaçağ ve İşkence Üzerine", OrıaçağYazıları, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, l993, ss.

69-,72.

8 Betül Çoıuksöken. "İnsan Hıklarının Korunmasının Önündeki Engel: Ayırımcılık". FclseJ'c Söylcşileri 1: İn,

san 1,Iakları, l7 Nisıın 2004.
9 İnsanlık ıarihi, bu saptfunayt kanıtlayacak somut ömeklerle doludur. Şu sırada tanık olunanlaI sanınm bu ileri

sürüşün "en yetkiry'çarpıcı" ömekleridir.
l0 Buna kimi zaman "hoşgörü" diyebiliyorlaı!
l l Ancak çoğun bu nokladan iyice uzaklaşıl&ğı da bilinen bir durumdur,
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nürdeki yasal durumunu örgütleyen, oluşturan bir devlet, yurttaşlarına hizmet vermek
üzere varolduğunun bilincindedir; bu bilincin de haklann korunmasıyla -doğrudan doğ-
ruya- bağlantılı olduğu ortadadır. Bu genel belirlemenin yaşama dünyasında doğru bir
biçimde karşılığını bulabilmesi için iki kavrama dikkat etmek gerekli gibi görünmekte-
dir. Bu kavramlar "iletişim" ve "yönetişim" kavramlarıdır.

Sağlıklı bir biçimde işleyen iletişim ilişkileri, sonunda toplumu ve kamuyu bütünüyle
yönetişime vardıracaktır. Bu durumda dar anlamda kamu ya da devlet, insanın değerinin
bilgisine dayalı olarak (etik boyut) kendini örgütleyecek, bu örgütlenme süreci ve işleyişi
çerçevesinde kişilerarası, kurumlararası iletişim, kamusallığın olmazsa olmaz koşulu (con-
ditio sine qua non) olan açıklık bağlamında gerçekleşecektir. Bu, aynı zamanda dar anla-
mında kamunun ya da devletin, devlet dışı hatta hükümet dışı kamunun (NGOl2), başka
bir deyişle geniş anlamında kamunuıı/örgütlü-örgütlenmiş toplumun düşünme/eyleme doğ-
rultularına önem vermeyi, onları dikkate almayı gerektirmektedir. Böyle bir yaklaşım, si-
yasal erki sadece yürütme erki olarak görmemek_le de birlikte gider.13

Ancak böyle bir işleyişin (: iletişimle yönetişimin birlikteliği) çok sık rastlanır bir
durum olmadığı da bilinmektedir. Bu bağlamda yaşanan zorluklar, bir insan topluluğu-
nun toplumsal (: toplumun, ahlakın/ahlakların belki de etiğin geçerli olduğu gevşek do-
kulu örgütlenişi, bir aradalığı) oluşumuyla kamusal (: derece derece daha sık dokulu hu-
kuk düzeni) oluşumu arasındaki bağdaşırlık ya da bağdaşmazlık durumuyla yakından il-
gilidir. Toplumda zaman zaman boşsöz olarak kullanılan "ortak aklın" neye dayalı ola-
rak kurulduğu konusuyla, insanlan birleştiren simgesel dizgelerin neler oldukları ve ni-
telikleri burada son derece önemlidir. Toplumu oluşturan bireylerin ortak anlaın düırya-
larının itici gücü/güçleri nelerdir? Söz konusu itici gücü ya da güçleri anlamak için ön-
celikli olarak yapılması gereken, toplumu her yönüyle bilgi nesnesi haline getirmek ve
elde edilen sonuçları dikkate almaktır.l4

İnsan düşünmesinin temelde ya aynılık ya da ayrılık, başka bir deyişle benzerlik ya
da farklılık kategorilerine, tutamaklarına göre işlediği bilinmektedir. Günümüzde fark-
lı yaşama biçimlerinin/kesitlerinin kendilerini gösterme istemlerinin ya da buna bağlı
olarak görünürlüklerinin ileri düzeyde artmasıyla birlikte, düşünme süreçlerinde fark-
larlayrımlar üzerinde durmanın giderek öne çıktığı, egemen olduğu anlaşılmaktadır.
Hana çeşitlilik, zaman zaman kör bir biçimde, yüzeysel bir bakış açıstnın eşliğinde kut-
sanmaktadır! Ancak bu durum, toplumsal yapıda birbirinden çok farklı düzeylerde bir-
çok soruna da işaret etmektedir. Özeilikle, dışdünyada birebir, somut karşllığı olıırayan
kavramlar üzerinde anlaşma sağlanamadığı takdirde, toplumsal olanla kamusal olan
arasındaki ayrı düşüş elle tutulur hale gelmekte, bu durum kamusal olanı giderek (: hu-
kuksal olanı) iyice zorlamaktadır.

l2 Non Govemmental Organizations: Sivil Toplum Kuruluşları: STK.
13 Demokrasininancakböylebirortamdakendineyerbulacağıaçıktır.Demokrasi,yönetişimanlayışıiçinde,pay_

daşlık ilişkileri içinde ancak kurulabilir ve yaşatılabilir. Özcü nirelikli hiyerarşik ilişkiler demokrasiyi belli bir
süre için kuIlanır ama temelde demokrasiyi yok eder.

l4 Toplumu anlamaya yönelik alan araştırTnaIannın ne denli önemli olduğunu bir kez daha anımsatmakta yarar
vardır.
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Burada yapılan çözümlemeye göre, toplumsal olan içeriği imlerken, kamusal olan
formu, biçimi imlemektedir. Öyleyse, toplumsal dinamiklerle kamusal dinamikler ara-

sındaki uyum ya da uyumsuzluk, daha önce kullanılan deyimlerle bağdaşırlık/bağdaş-
mazlık bir sorun olarak algılanmalıdır. Bu çözümleme insan hakları eğitimi söz konusu

olduğunda nasıl bir katkı sağlar? Daha önce de belirttik: insan eğitebilen/eğiten (: etkin
olarak) ve eğitilebilen/eğitilen (: edilgin olarak) bir varlıktır. Ancak sözü edilen eğitim
nasıl bir eğitim olmalıdır? Eğer eğitim insanı değişmez, sabit nitelik ya da niteliklerin
toplamı olarak görüyor ve bu nitelik ya da nitelikleri bir "öz" olarak sadece kemikleş-
tirmenin, kalıcı kılmanın gereklerini yerine getir,nekle kendini yükümlü görüyorsa,

böyle bir eğitimin insan hakları konusunda sağlıklı bir eğitim sürecini içermesi müm-
kün değildir. Çünkü böyle bir eğitim sürecinde, sadece kimi nitelikler sabitleştirilerek
bir öz olarak öne çıkanlacak, sonuçta eğitimin niteliği "ayırımcı" olacaktır.

Bu tarz bir eğitimin-öğretimin çoğun yazılı (: nesneleşmiş, nesnel) kültür ortamın-

da, özellikle okul öğretiminin temel başvuru noktası olan ders kitaplarında kendine yer

bulduğu, herkesin bildiği bir durumdur.ı5 Okul eğitiminden, öğretiminden geçen yurt-

taşlar, acaba insan haklarına saygılı, insan haklarının savunucusu ve koruyucusu olarak
mı yetiştirilmektedirler yoksa kimi özsel/özcü idelerin savunucusu, yandaşı -aslııı,Ja
onların aracı ortamı- olarak mı yetiştirilmektedirler? Bu soruyu sormak ve yanıtlaıırırk

özellikle karar vericiler ve uygulayıcılar için son derece önemlidir.
İnsan hakları savunucusu/koruyucusu olmak nasıl olanaklıdır? Bu noktada yaygın

ve örgün olmak üzere iki tür eğitimden söz edilebilir. Burada, ayrıca yaygln eğitinıin
örgtin eğitimin yeterli koşulu olduğunu ileri sürüyoruz. Yaygın eğitim toplun,ıda birey-
ler, kişiler ve yurttaşlar arasındaki kamusal ilişkilerde paydaşlar arasında gerçekleşir. l"

İnsan haklarına ilişkin dikkatli bir okuma edimi, söz konusu hakların insan gereksiııiın-
leriyle ne denli ilişkili olduğunu fark eder. l7 Gereksinimlerin ve karşılanıııalarının içer-

diği çeşitlilik, böyle bir gerçeklik zemini, hakları sınıflaırdırma konustında dahır helir-
gin bir biçimde öne çftar ve haklar çok farklı açılardan sınıflandırılalıilirler. Bu nokta-

da önemli olan, benimsenen ölçütün/ölçütlerin ne olduğudur; gerekçelerc dayalı o]arak

seçilen ölçüt ya da ölçütlerdir. Bu çalışma çerçevesinde durum neılir? f}uraıia ölçiit ola-

l5 Ayrıntılı bilgi için bkz. I)zrs KiropIarınıltı İııs,ın I!tık!ıırı: Turtınııı Sııııı4ltırı ;ıditi;;ler: IJ.:l|il (loluksöken Ay-

şe Erzan_Orhan Silıer, Tarih Vakll Y:ı.,ıııliırı. İst;ınhtı]. 2003. Ayrıcı şıı ki ıpiar ıia brı l, :ııuda bilgilenmeyi ve

bilinci keskinleştirmeyi sağlayacak ıılıııi kitapları]ır: IJerı Kiııplrrıniiı İ,ısııı il.ıklurı: iıısın Ilaklırına Duyarlı
Ders Kitapları İçin, Ediıiırlcr: Me Iike ]'ürkin Bıiğlı-Yaseııin Esen,'I';ıı jh \ı[fı Yayııılurı, İstanhu1,2003: Fat

ma Gök-Alper Şıhin, İnsın Haklırıne Saygılı Bir F.ğitin,ı Orıaııını Dıığıu, Tarih Vıktl YayınIırı. İıtanbut.

2003. Bu kitaplar iki yılIık bir pıojenin iiraiüliidüI ve bu projeye'ftirkiye Biliınler Akademi§iyle, İnsan Hıkl.ırı
Eğitimi On Yılı Ulusıl Koıniteşi ie İnsan llakl;uı Vakfı da destek venniştir.

l6 2m() yılının sonlarına doğru kurıılın "İl ue İüçe İnsan Hırk]arı Kurııllari'bu eğitime ilişkin önemli bir örneği

o]tışıı.ünnaktadır. Yine bu çerçevetle, l998-2OO7 arası Türkiye insan hakları eğilimi progrımını çizen İnsın
Hıklaı,ı Eğitimi On Yılı Ulusal Komitesinin hazırladığı "İnsan Haklaıı Eğitimi Türkiye Programı l998-2007"
ile yine aynı Komiıenin hazırladığı/hazırlayacağı yıllık raporlar (örneğin,2000 yılını ilişkin Rapor), söz konu-

su eğjtimin yaygın Ve örgün yapısına ışık tutacak niteliktedir.
l7 Aynntıiı bilgi için bkz. Johan Galıung. Bir Başka Al,ıdın İns,ın llakfuı,ı, Çev. Müge Sözen, Metis Yayınları,

İstanbul. l999.
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rak seçilen kolayca anlaşıldığı gibi gereksinimlerdir, gereksinimlerin doğru bir biçimde
saPtanmasıdır. Gereksinimlerin toplumsal ilişkiler çerçevesinde giderilmesi, çağdaş
toPlumlarda "hizmet eden devlet" anlayışında "haklar ve özgürlükler" düşüncesiyle
bağlantılı olaıak ele alınmaktadır. Devlet bu durumda, sadece ortam hazırlama yoluyla
sağlayacağı yaygın eğitimle, hakları, tıpkı koruyucu hekimlikte olduğu gibi, ihlaller, kı-
sıtlamalarl8 söz konusu olmadan korur. Bu saptama ya da değerlendirme özellikle kla-
sik haklar, başka bir deyişle temel haklar, bireyin hakları için söz konusudur. Dayanış-
ma hakları iÇin de aynı durum söz konusudur. Devlet ve devleti taşıyan yurttaşlar, bu-
rada da ortam/zemin hazırlamak zorundadır. Sosyal haklara gelince, sosyal hakların ko-
runmasında kişileriıı/yurttaşların sınırlı olanaklarından ve yurttaşların tek başlarına ye-
terli olamamalarından dolayı, devlet burada da edimci (: aktör) olmak durumundadır.

Devlet özellikle okul sistemiyle, örgün eğitim-öğretim ortamında tümüyle eleştirel
düŞünmeye dayah olarak insan hakları eğitimini özerk nitelikli ders ortamlarında ver-
melidir. Böyle bir eğitim süreci çok erken yaşlardan başlamalıdır.19 Örneğin "Hayat
Bilgisi" dersi bu konuda yapılacak etkin bir eğitim için iyi bir oılam oluşturabilir. Her
türlü özcü tasarımdan uzak bir eğitimin verilmesinin zorunluluğu, göz önünde bulundu-
rulması gereken en önemli yöndür. Ayuımcılıkların önüne ancak özcülükten uzak bir
eğitimle geçilebilir. Bu açıdan Türkiye'de durum nedir? Biraz önce de belirtildiği gibi,
İnsan Haklan Eğitimi On Yılı Programı çerçevesinde yapılan çalışmalarla Türkiye bu
bağlamda epeyce yol almıştır. Ancak bu yolculuk, bitimsiz bir yolculuktur ve yapılma-
sı gereken çok iş vardır.

İnsan hakları konusunda yapılan örgün eğitim çahşmaları biraz önce de üzerinde
durulduğu gibi, her ders ortamında yer alabileceği gibi, bağımsız dersler aracıhğıyla da
YaPılmaktadır. Ancak bu eğitimin lise sınıflarında ve üniversitelerde de devam etmesi,
lisans üstü çalışmalarla konunun kapsamh olarak ele alınması gerekmektedir.20

YaYgın ve örgün nitelikli insan hakları eğitiminde aynca, yönetişimi _paydaşlar
arasındaki işlevsel iletişimi- sağlamak üzere kitle iletişim araçlarına çok iş düşmekte-
dir. Her türlü iletişim aracr insan haklarına ve özgürlüklerine ilişkin bilinci canlı tutmak
üzere bir edimci olarak yükümlülüffiorumluluk almalıdır.

İnsan hakları eğitiminde en önemli yönlerden biri de doğrudan insan hakları belge-
lerine ilişkin olarak yapılacak eğitim çalışmalandır. Bu konuda ne kadar çok belgenin
olduğu da bilinmektedir. Söz konusu belgeler, ulusalüstü olana işaret etmektedir ve
devletler tarafindan imzalandığı takdirde bağlayıcılığı olan belgelerdir. İnsan haklarına
iliŞkin belgeler, eğitim sürecinde özellikle hukuksal açıdan incelenmektedir. Oysa ge-

l8 Ancak hukuksa[kamusal gerekçelere dayalı olarak kısıtlama yoluna gidilebilir.
19 kof. Dr. İPek Gürkaynak'la, aıkadaşlannın öğretmen kitaplanyla birlikte hazırladığı, Umut Vakfının yayım_

ladığı kitap dizisi burada ömek olaıak verilebilir: Yurttaş oImak için, isıanbul, 1998.
20 TürkiYe'de kimi üniversitelerde lisans ve lisans üstü düzeylerde insan haklanna ilişkin çalışmaiar yapılmakta,

bu bağlamda araşurTna ve uygulama merkezleri açılmaktadır. Ömeğin, Hacettepe Üniversitesi İnsan Haklan
Eğitimi AraŞtırma ve Uygulama Merkezi ilk akla gelen Merkezdir. Kimi üniversitelerde bu konuda dersler ve_
rilmektedir. Ömeğin, Hacettepe Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniver-
sitesi. İstanbul Bilgi Üniversitesinde yüksek lisans çalışmalan da yapılmaktadır.
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niş ufuklu bir insan hakları eğitiminde bu belgelerin arkaplanını oluşturan insan. yurt-

taş, kamu, hak, özgürlük kavrayışları özellikle felsefe bilgisiyle yorumlanmalıdır. Bu
nedenle de insan hakları konusunda verilecek eğitimin felsefi boyutunun gözden kaç-

ması, konuya ilişkin uzmanlık alanlarınrn içe kapanması, bakış açılannın darlaşmasına

yol açabilecektir. Felsefi etik boyuta önem vermeyen ya da onu görmezlikten gelen salt

hukuksal çerçeveli bir insan hakları eğitimi yetersizdir. Bu bağlamda felsefi etik boyu-

tun sağlayacağı, çerçeveye ilişkin olandır (: kavramsal yön); bu olmadan olguların hiç-

bir şey söyleyemeyeceğini kavramak gerekir. Her türlü felsefi yaklaşımda olduğu gibi,

burada da kavramsal ve olgusal olan birbirini bütünlemelidir.
Öyleyse insan hakları konusunda verilecek eğitim, boşsözler toplamı olmaktan

kurtarılmah, yazılı kültürün bir parçası olarak insan haklarına ve özgürlüklerine ilişkin
metinler, yaşama dünyasının gerçeğiyle sürekli olarak karşılaştırıldığı gibi, felseti ar-

kaplanları da dikkate alınmalıdır. Metinlerin yaşama dünyasıyla karşılaştınlmasının2l

birçok sorunu içereceği açıktır. Günümüz açısından en büyük sorun kuşkusuz, yaşamın

yerel ögeleriyle, insan haklarına ilişkin "evrensellik" istemi arasındaki gerilimde so-

mutlaşacaktır. Görünen o ki tam da bu noktada insanlık dünyası çok büyük sorunlarla
yüzyüzedir. Bu konuda farklı alanların bilgisine dayalı olarak verilecek eğitim hem so-

runlann fark edilmesinde hem de çözüme kavuşturulmasında belirleyicidirl çünkü so-

nuçta b i l i n ç l e n m e yi sağlayacaktır.

2| Bkz,. Adamantia Polis, "Yeni Bir Evrenselciliğe Doğru: Yeniden Yapılanma ve Diyalog", Elli Yıllık Deneyim,

lerin Işığın,la Türkiye'de ve Dünya,lu İnsan Hakları. Yay. Haz. İoanna Kuçuradi-Bülenl Peker. Türkiye Felse-

fe Kurumu Yayınlan, Ankara, 1999, ss. l01-129.
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