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oNSoZ

İnsaır Hakları Metkcziınizin bu ilk yayını, İıısan Haklaıı lJvrensel t]ildirgcsinin

iliı,iınıır 60. yıldinıümii vesilesiylc. 6-7 Kasım 20()lt günlcrinde Mçrkczıııizec

düZenlençn uluslafarası konfaransa sunulan bildirilcrdcn oluşulrır.

l]u konfaransıü ana amacı. gcçcn on yılda ııısan lraklarıyla ilgili bclli başlı

gelişınclcı in bir envantcrirüi yaparak, üncvcut duruma biı. ayna tutmak, onun nasıl

ortaya çlktığını açıkJamayı dencınck vc "hcpiırıiz için onur lc adalel"j sağlarr]ıda

ilcrlcme kaydelrııc çabalarıııızdaki acil ihıiyaçlırt taülışmaktı,

Kiıab] baskıya verirken, kont'ırans sırasında yaptıkları konrışmanln mctnini

bize gönderclikleri için bildjri yazarlarına ve kitabın baskıya hazırlanışıntiı bana

yaıdımları için Bergcn Coşkııı ilc Mustafa Koç'a leşekkür)eıiıni sunarım.

İstanbul, Tcmınuz 20l0 ioanna Kuçuracli



1,oREwORI)

Thc prcsent voluıne consist§ ()1'papers proscntcd during thc intcmational

confircncç organizcd by lhe Centrc of lIuınan Rights of MaJıcpc Universiıy. on

November 6-7, 2008, in ordcr to cclcbrate the 601h annivcrsary ofthe proclam.rtion

ofthc Universal Dtclaration oflluman Rights.
'I'hc maın aiın of thc conf'cIence was k) make an invcntory oi the majn

dcvolopments rclalcd 1() human rights during the past ten years. to hold a mirrtır

to thc prcsenl situalion and try to explaiı) how it came about, and to discuss urgent

nccds in our cfftıns to make progrçs§ in salbguarding "dignity anıl justice lbr all

of us",

l wish to expleşs my thanl(s to the authors tıf thcsc papers for making thcm

available, as wcll my thanks to Bcrgcn Coşkun antl Mustafa Koç for assistinu me

in making ready for print this tirst publicalion ofour (]cntr!.

lstanbul, JuJy 20l() loanna Krıçuradi
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Harun Tepe

insan haklan sorunla.ı günümüzün üzerinde en çok konuşulan sorunlın
arasında yer alıyor. Kişilerin ve devletlerin dtığrudan yol açtık]arı kiıni insJn

hakları soıı.ınlar] olduğu gibi, başka bazı sırrunlırın sonuç]an olarak ortaya çıkaı,)

insirn hıüları sorunları da var, Gelir dağıllmındaki adaletsizlik, yoksulluk da birçok

irısan haklaı soruırunun kaynağını oluşturuyorIar. L)evletlef bu tüıden ekonomik vc

sosyal sorunların onaya çıkmasına y<ıl aça.ak -aktii hif şeyler yapafak veya pasif

kalüp hiçbir şey yapmayarak kendileri de birçok insan hi*ları §oı,ı.ınlannın oflaya

çıkınasııı sebep oluyorlar. Eğiıinı ve sağlık gibi temel hakların sağlanmasl isc ancak

clcvlctin eıkiniikleriyle, çıkardığı yasa ve yönetinelik]erle ve o]uşturduklan kırrııın

vc kufuluşlarla mümktin oluyor. Aına insanlann düşüncelerini açlklama hak)arı.

başka kişilcr vcya devlet üarafından en8ellendiğindc, kişilerin yaşanıa haklarını
veyı vücul bütiinlüklerinc zara. vç.ildiğindc de insan hakları sorunlalt ortaya

çıkıyor- Devlel yıpnıası gerekeni yapmadığtndiı. pasif kaldığlnda da bu lürden

sorunlaniı onaya çıkmasına yol açabiliyor; çünkü devletin varlık nedenlerinin

başında kişilerin vaşaın haklarına saldın oliitığunda önlem alnıası, saldırıyı

önlelnesi, önlcyemiyorsa, saldırüdit bulunanları yakalayıp cczıılandırınası geliyor,

Kişiler yapmalırü gereken şeyi yapmadıklırında etik olarak si,runl]u tutulabi]seler

de, başkalıuının eylemle.inin sonucu olirıak onaya çıkan insaır haklan ihlallcrine

yol açmakla suçlanamazlar. Ama devleller yaşama haİkünın korunması ve duşunee

irçıklıuna hakirnın güvence altına alınması gibi duıımlarda ani sorumludurlar Bu

kuşkusul başka insırnların yaşım hak]anna sıldında bulanan veya başkalarının

d[işüncclerini açüklamalannl engelleıneye çalışan kişi ve kuruluşlaıın hıçbir
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s()ruırIuIuğu olmadığı -bazılarınııı zannettiği gihi yaltrız dcvlet gijrevlilerin insen
haklarını çiğnediği. oıılann insan hakları ih]al]erine yııl ııçnııdıkları anlaııına
gclmcz. Kişiler vc gruplar da başka kişiIerin insan haklarınt çiğneyebilmckıc.
iıısan <ıııuruıru ay:ıklaı ıltına alan eylcm]c.dc bu]unabilmektedir, Ama bu tiir
cylcıDlcr siiz konusu olduğunda da devletlcrin bu saldırılara karşı önlcmler alnıa
sorumluluğu vardır. Bu nedenle bu lürden ihlaller oluştuğunda. salıJlrıdı bulunan
kişi veya kişiler kadar devlellcr dc bu eyleınlerden sorumludur]a.. Kısiıcı insan
hıklarının korunniası sirz konusu olduğunda. ılevleüler rlıığrudan veya dolavlı bir
biçimdc soıunun vc çöliimün ıneıkezinde yer irlııaktadtrlar.

Eğitiın hakkı. yukarıda da değinildiği gibi. (arJıamen devletin çıkiıracagı ) J\J
vc yiinctmc]ikler. kuracağı oku1 vb, kunıluşlar ıracılığıyIa korunabilen bir haktır,
Kişilerin insan onuruna yaraşır bir yaşam sü.ebilnre]crinin olrnazsa olmazlarından
birisi olan eğiıim hıkkı. ancllk höyle önlemler alındlğında gerçekleşebiliı. Kişilcrin
eşiı|ik ilkesinc uygun biçiınde eğitim alnıa]an sağlandığında ve kapasilclcrinin
clvcrdiği oranda cğitin,ıdc ilerlemclcrinin ko,sulları oluşturulduğunda -ve ancak
bu duruırrda eğitiln hakkı o loPlülmda güvence altlna alınınış. korunınuş tılur.
Bazü]arünın tenıe] cğiliıİden bile yoksun kaldığı, biızıiarının isc üstün yelenek
vc bcccrilcıine kaışın. temel cğitimdcn s<,ınra eğitiınleriıe devan ctmelcrinin
SağIanarnadtğl bir toplumda cğitim hakkünün konınduğundan söz cdileinez.
Ülkemizde ömekleri açık biı şckilde sergilendiği gibi. kimileri }etenek ve çıbirları
yctersiz olduğu haldc. ckononıik giiçlerinden dtılayı cn ilcri eğitim basanıaklarııa
tıı,manabiliyor, buna karşılık ycteırckli ve başanlı ijğrenciler. ekonoiıik ve sosyal
yelersizliklcr ncdeniyle, temel eğitimdcn sonrı eğitinre devaın cdcmiyorlarsa.
bijyle bir toplumda eğitiin hakklnın k<ınınduğu siiylenebilir mi'l

Fiğitim hakkının kıııunması, yani herkesin eğitimden eşitIik ilkesine rüygun

biçiırıde yarirrlanııiısı ve yeteneklerine görc cğitiınini gidebildiği yere kadar
sürdürcbilıncsi, insan hakları ihiallerinin onayı ç]kmaslnl ijnleİıede önemli bir
etkendir. F]ğiıim hakkının kullanılınası bile kencli başına birçok insan haklırı
sorunlannln onaya çıkınasının (inünde birenge] oluşturabilir. en azından hu tiirden
sorunları azaltabilir- Bu cğitimin belli nitelik]erc sahip olması. insan haklartnı
koruınayı tcnıcl hedefleri arasına alan bir eğilim olması, kuşkusuz siizü edilen
başarıyı çtık daha artırmakıadtr,

Bu yazıl}onuşma nc eğiıinı hakkı ne de insan hiıklanıra dayalı hir cğiliınin
nasıl yapılandırılacığı üze.indc ciuıııayı anıaçlanıaktadır, Bu yazı kendisini
insın hakları s()runlarlntn gideri]mesinde Ve/vcya azaltılmas]nda ijneırıli bir
rol oynamast beklenen insan haklın cğitimiyle stnırlandırmakta. bu eğilimin
niteliği. nasıl bir eğitinı olması 8crektığini sıırulıurmirktıdır. İnsan hıklurı cğitimi
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gclçekten sorunlar|n gidcrilmesinde belirleyici bir rııl oynayabilir mi'| Bu eğitim
nası1. ne lürden biı eğitiİı olnralıdırJ Kimlere yöndlnieiidil? Kimlere ne)i. nc

biçiıride aktarırsa. başanlı olabiliı'l insan hakları airgün eğilinıiı ni yoksa cıkı.ıl

dışı cğitimin mi kcınusudur'J ()rgün eğitinıdc ayrı bir insan hık]an dcrsi olırak
iıkutulması ırıı, yoksiü insan haklartnın tüm derslcre dağttllmısı ml başanyı getiıir'i
Bunun da ötesinde. eğitiin politikaliııının insan hıülarına daya!ı bir biçimde
oluştıırulması mı'] Yoksa insan hak]arı eğitinıinden devletin türİüyle eiini etcğirüi

çekip bu eğitimi sjvil toplum kurulrışlarına bırakmast mü gereklidir başafı için?

Srıruları dalra da uzatmak mümktindür. sorulara çeşit]i yanltlar verip bu

yanıt]arı telncllcndiIİrek de. .Ama konunun cğilinı bilinılcrini iIgilendircn ),iintem
ve tekniklerle ilgili yanları biı,yaıra bırakılarak, burada yalırızca insan hakları

cğitinıinin nitelikleri !e hu eğitiındcn neyin beklenip ncyiı beklcncmelcc<!i
üzc.i dedurulacakt1],,

liğitiınin anciü siyasal, ekonoınik bazü ain]elrrlcrin de allnma-
sıyla birlikıe hcdcf'lerine ulaşabileceğini. ekrrnırmik vc siyirsal

krışullan hesaba katmıyan insan hakIan eğitiminc iJişkin
hedeflerin tuıtufullnası için mucizeleıc ihtiyaç olduğunu

unutmımak gereki..

15]

l. En baştı hclinınck gerekiı ki. insan hakları cğitiminden jnsan

haklanyla ilgili 1üm sorunlafı çajzntesi, insan haklan ihlılleı,jnin
olmadığl bi. dünya yaratmaslnı bckleyenleyiz. Eğiüimc ainem

veilmemesi kadar, eğitime k<ımedyenlere malzeme velecck
biçimde "her şeyi halledccek" sihirli bir değnek olarak
bakılnrası da yanlış. en azından eksik bir bakış olacakıır,
İıısaı hakları eğiıimi hangi biçiınde ve hangi içerikıc yıpılırsa
yapılsın, ne kadar bqarılı olursa olsun. yiııe de insıın hakları
ihlıllcri varolınaya devam edeccktir. Çünkü cğitimin yanında

ekonoınik ve toplumsal koştıllar da insan hakları sotunlaijnln
unlenmesinJ. bclırle;icı oncıııe,irhipltrler. İntının,l.,icnni
koruıniü yerinc çıkarlarrnı korrımayı, değeıleı yerinc çükarlarü,
insanca bir yaşarn sürdürırek yerine daha çrık kazanmayı ,:
harcamayı nrcrkeze alan hiı ekonomik ve toplumsal sislcnıiı.
yalnızca iyi bir eğitim insan hakları sofunlarının ortaya çıkmasını
ainlcycbilir ıni']'l'iinı diğer koşullar bunu cngelliyor, en azından
hiçbiI biçimde desteklemiylrısa, insanı, insanın onurunu ya da

değeıini korunııyı temele koyın bir insaır hak]arı eğitiıninin
başarı şınsı olabiIir mi?



2. Krışkrısuz 1iin] bu söylenenlerden, gcncJde eğitimin. ijzeldc
ise insan hakları eğiliminiı etkisiz vc iinemsiz olduğu Sonucu

çıkarılııarnalıdır, Taın aksine, diğer siyasal, ekcınomik vo

sosyal koşulları da dikkaıe alırak, gerekli siyasal ve ekoniıınik
diizenlemelerin cşlik cttiği bir insın hakları eğitiıninin dünyanın
bugün yüZyüZe geldiği insan hakları sorunlarıylı mücadelede

çok ijneınli biı silah olabilcceği açlkır. Bu noktada iinc ç]kan
sorun isc bu cğitinıin nitcliğine ilişkin sorun<lur. Bu nasıl bir
cğitiın ıılmalıdır? Ncyi kazandınnayı hedefl e,nelidif ']

3. Bu insan haklan eğitimi bugiitı Avrupa'da yaygın olarak
yapıJdığı gibi hif "kültürlc.arası eğitini' yı da "yuntaşlük

cğitiıni" biçiminde yapılmrrnıalıdır. "Yurttaşltk eğitimi (YE) ile
insan hakları cğitimi (iHE) birbiriylc bağlantılı olınakla biılikıc.
bu ikj kavraün arasın<la açlk liıklar vardır- Bu larklardan biri,
ilkiniı daha çok btğlanısal biı çcrçevede yapılınasıdır. ..,oysa
insan hak]an eğitimi, birçok dilc çcvrilmiş ()lan söZlcşmelere
dayandınlabilir"L, Bir ülkenin vatandaşı olirriık bir kişinin sahip
olduğu hakların. kişilerin insan tüİüniin bir üycsi cılınasıırclan

doğan haklan olan insaır hak]arından t'arktnl gi'zden kaçırmiımak
gerekir. Hcr ülke kendi kıiltü.eI koşullarında vatanclaşlarına
yurttaşlık bilinci kazandııabi]ir. ama bunun "cvrensel olau"
insan olma ve cına uygun davran,na bilinci kazandırmadan farklı
bir eğitim olacağı ıçıktır,

4, B eğitim, bugün dünyada yaygın bir biçimdc yapıldığı
gibi bir u]uSlararası insirn lraklart belgeleri eğiıimi, "insan

hakları hrıkuku" cğitimi oimarııalıdır. tsilcliğim kadarıyla.
prograıılarını Kuçuradi'nin lrazırlayıp stirdii.düğü [lıcelıcpc
ve Maltepe Lİniversitclcrindeki insan hııklaıı -ytiksck Iisans

vc dokkıra cğitimlcri dışında, üIkemizde insan haklarr eğitiıni
rcrcıl Bilgı Unit.rtııe\inlltkı pro!ralnln ldı da lntan Halları
Hukuku'dur. Diinyada insan haklarI eğitiüninin durumu da

budur. Yıpılan genellikle insan hakları hukuku eğitimidir. Bu
eğitinr de büyük çoğunlukla hukuk t'akültelcri bünyesinde, kimi
zamansa siyasal bilgiJcr, kanıı,ı ytinctimi b(ilüm ya da fakülleleri
içerisinde yaptlınakladı., Ama esasen yapılan eğitiırı insan
hakları belgelerinin. insan haklartnı konıma ıııekanizınalırının
iiğretilmcsidir. Bu belgclcrin i'ğrenilnesiyie. kişilerin
hıkları konusunda bilinçlenccekleri, hak ihlaline uğramaya
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direnecek]eri, böyle hak ihlalleıi olduğunda da bunun pc§ini
hlİaİmayacaklafı beklenınektedir. Kısaca tarihscl gelişimi
içinde ulusal ve ulus]ararası düzeyde insan hakian belgeIerini
bilmenin, arka plinıyla. amaçlarıyla birlikte bilmenin insan
hiıklan ihlalleriüi önlen]ede yeterli olacağı diişünülntektedir.

Insan haklanna ilişkin ıenıel belgelerin bilinmesi, insan ht*ları
eğitirnindc kuşkusuz bir Perekliliktir. Ama yalnüZca bel8eleİin
öğretilmesiyle, insan haklirrı eğitimiyle amaçlanan şeyin, yanj

"dünyanın her yerinde yaşanan insan haklan ihlalleıine st»ı

vermek için eylemde bulunına gerckliliği biiincini ıırıırma"rnın

8cıçck]ğtı jn]ıııc,ı dc pck ınüınkun,ltgiltlir. İn..rn hı1,1an .oıunu
yalnızça bir hukuk soıunu olmadığı, aynı zamanda siyasal bir
Sorun, bıınun da ötesinde ve temelde etik bir sorun olduğtı
için, sorunun hukukla. helgeierin. hukuk§al diizenlemelerin ve

hukuksal koruma ıııekanizınalarının eğitimiylc gidcrilIItesi dc
oianaklı göriinmenıektedir.

'Eğio]cnlerde boyle bir bilinç uyandlrmak ,., yant 'd*a ijncc gcrçek]eştııilmjş
ihla]ierc karşı birşeyle.' yıPmı isıemesini uyandırmak. küışkusüz çok öneıılidir
Ama sanırıün bu son :rııaç. diinyad. insın hatlaİnın gitgide daha çok korunmısı
olan bir eğilim için yeüe.li değildili ç!nkü kjy]e bir eğiıim, d.ıha as]i btr

istemeyi: ilısan hakları ihlai edi]meden dn(.. insan haklarü ihlal cdilemcyccğk
ıarzda ey]c,ndc bu]unnıa i§l.mc§lni oluşlunnıy! amıçlaInıyOr"'

Amacın bu şekild(j sirptanmasında, yay8ın ama sorunlu insan hak]arl
ın]ayışınün. insan haklan ihlallerinin kişilerin yol açtığı değil de. daha çok
ırıuuz kaldıkları ihlaller olarak görülmesinin de etkili rılduğunu siiyleyebiliriz.
Unutmayaltrn ki. kişi]erin nıaruz kaldlğı ihla]leıin failIeri de, ister deVleı görevli,,i
o]suniar istcr sivil şahıslar olsunlaı, hep kişilerdir. Hakliu] ihlal edilenleı tı:
hıüları ihlal edenler de kişilerdiı. O halde bu bilinç ya da isteüne o]uştum]a ],ı

insın hal<laıı eğitimindeı beklenen budur çaba]arının hedefi. yalnız ihlalc ıı. ,ız
kalabilecek olanlar değil, daha çok haİ ihlalleri yapabilecek iılanlar olmılldıı,
Eğitim öncclikle rınlara yöırelmelidir. Onlarda en başta bir bilinç oluştum,üayı
hedeflemelidir. İhlalj yapanlarda bu bilinç ya da isteıne. yani "insan olma bilinci
ya da 'in§an onuru' denen şeyi paylaşnıa bilinci" tıluştunnadıkça, hak ihlallerini
ajnlemek müııkün müdür'ı
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Kuşkusuz değildiı, Ama ki§ilere ya da eğitilenlcre "insan rrlına bilincinin"
kazandınlması da tek başına yeterli değildiı. Bunun da ötesinde, onlann insun
haklannı nasıl koruyacaklarınln. ama aynı zamanda insan hakkı ihlallerini nasıl



gideİeceklerinin bilgi vc bcccrisine de süip olmaları gcreknıeklcdir. lşte bu

ncdcİ]e "dünyada insan haklannın 8itgide daha çıık korunmasını amaçlayan"

bir insan hakliırı cğjıiminin bilinç kazandırmık yanında. bu bilincin gcreii
olarak nasıl davrıntlacağının. ne nasıl yapılırsa insan haklarının kiırunacı!ının
ya da ihlallcrc yol aç,nayacağlnın bilgisini de kazandırnıasl gcrckiyor. Kısıcı hıı

cğitimin. insan haklarıürı korumayt istemek yanünda. kişilcrc tek tek durumlerda

ne şekilde eylemlerde hulunurliırsa. insan haklırını koruyabileceklerinin hilgisini
kazandırrnayı da hedcfl emcsi gerekiyor.

l}öyle bir cğiıimse, Kuçuradi'nin "insan haklarının etik cğiliüı]i" adını verdiği
türdcn bir eğitimciir. Bu ise eğitilen]erde .ı) hcr şeyden önce kendilcrini insan olarak
görnıelerini sağlayan insanların. farklılıklırı yaırıırda. insan olarak aynılıkJarını
da gijrmclerini sağlıyan vc b) insan haklaflnı korumayt içtenlikle islcnıclerıne
yardınrcı olmayı hcdeflcyen bir eğitiındiı Aına bu hedet c)eğitilcnin inr,ın

haklarının kavıınısiıl bilgisiyle. yani nclerin insan haklan olduklarının bilgisiyle
donatılmasını ıla k;rpsar; çiinkü insan hıklannı neden ktırunıanıız gerektiğini bize
göstcrcn bu bilgidir.

"İnsan haklırını korumayı içtenlikIe isıeınek" vc insan haklanırın kavranısal

bilgisine sahip oln,ıak, "belirli bir durumd{ insan hak]an üalcplcrinc uygun karaılar
almık vc eylcn,ıde bulrınmirk" için. biı şcy daha. hcırı dc karar verici hir şcl,daha
gcreklidir. Bu da dcğcrlcndirme eğitimjdir_ Brı değerlendirme eğitinıi. insan hıkları
eğitiminiıı en zrır parçasıdır. Anıa anciü bu cğiıinıle kişiler. herbiri yapabileceği

ölçüde, eyJcınde hulunacakları durumların çoğunda. ilgili insan haklanntn o tek

durunıda gercktirdiğini yani insan onuı,unun, kendi onuruınuzı.ın korunma\ı için
yapılııası gerekcııi bulabilccek hale gelebilir.

Gcnç insanları. yalnızca kcndi haklarını sık sık kcndi çıkırlaııyla
kanştırdıklan haklarını konımak içiı dcğil. kcndi ınesleklcrini icrır cderken inı.ın

haklannı koruyabilecek halc gclnıeleri için eğitmek gcrekir"J,

Bunu bize sağlayabilecek cılansa. felsele eğitiırıi. onun çerçevesi içindc
insan hak]arının etik cğitimiclir. Kişilenn yı da cğitilenlerin insan l]aklannt

koruınayı istemelerini. aını bunun da (jtesinde içinde bulunduklan ktıştıllarda

bunu nasıl yapabileceklerinin bilgisini vc ustalığını kazandıraıt bircğitimdir. ın\rı
haklarının etik eğitiIni. BUgün gcleneksel insan haklan anlaytştnda ve eğitimind(.

K<rpernikosçır bir diinüşünıe ihtiyaç ıardı. []rı ise ancak insan hak]arı eğitiminin.
a) bclgcleri aiğretcn hukuk eğitiüıindcn ctik cğitimine. b) yılnızca bilinç ya rla

istemc kazandırmaya yönelik bir cğjliınden doğrrı değerlcndirme ve etik eyleınde

bulıınını hilgisi de teorik ve prllik hilgi- kazandırmaya ya'nclen hir eğitime. c)
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insan haklıırı ihlaLlerini yalnız matuz kılınan ıeyIeI olarık değil, aynı zamanda

yapılan şeyler oiafak gören bir cğitimc dönüştürmck]e gerçcklelebili.. Bu da

fcLseli antroptıloji. etik, değer t-clsel'esi, hatıa bilgi felsefesi gibi felsef'e ılaıltrlnın
bilgisiylc yoi alan bir insan haklan cğitiıni olahiiir ancak. Kısacı. fclsc{tniıı inıın
hakları eğitimine daha fazla sokulmasıyla ya da bu cğitimin merkezine le]seh

bakıŞı yerle§tinnekle başarılabilir ancak.
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