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İNSAN HAKLARI ARAŞTIRMA ve UYGULAMA MERKEZİ ve 
UNESCO FELSEFE ve İNSAN HAKLARI KÜRSÜSÜ BÜLTENİ

UNESCO 
Felsefe ve İnsan 
Hakları Kürsüsü

Uzun zamandan beri çıkarmayı dilediğimiz bu 
Bülteni siz okurlarımıza sunabildiğimiz için çok 
memnunuz. 

Yılda üç sayı çıkarmayı plânladığımız Bültenin 
kurgusu şöyle: Her sayıda üniversitelerimizdeki 
İnsan Hakları Merkezlerinden biri tanıtılacak; çe-
şitli bilgi alanlarında bir hocamızın insan haklarıyla 
ilgili bir yazısı, insan haklarıyla ilgili çalışmalar ya-
pan, farklı meslek mensuplarıyla bir söyleşi ve öğ-
rencilerimizin bir-iki yazısı yayımlanacak; Merke-
zimizden, Türkiye’den ve dünyadan haberlere yer 
verilecek ve bazı yeni yayınlara dikkat çekilecektir. 

Bülten için mezunlarımızdan da yazılar bekliyoruz. 
Yüksek lisans programlarımızı bitiren kamu görev-
lilerinin –polis, asker, infaz koruma memuru, savcı, 
hakim, noter, öğretmen, mühendis ve başka meslek 
sahipleri mezunlarımızın– gördükleri eğitimin ya-
şamlarında ve mesleklerini icrada, işbaşında, neye 
yaradığını kaleme alan yazılar veya söyleşiler ya-
yımlamayı diliyoruz ve yazılarını bekliyoruz. 

Bu ilk sayıda, Merkezimizce yürütülen İnsan Hak-
ları Yüksek Lisans Programının ana direklerinden 
biri olan bir hocamızın İnsan Felsefesi ve İnsan 
Hakları bağlantısı üzerinde duran bir yazısını; 
programımızı bitirmek üzere olan bir hakim öğren-
cimizin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Tür-
kiye ile ilgili bir kararını konu edinen bir yazısını; 
gazeteci olan bir mezunumuzun Yaşar Kemal’in 
Deniz Küstü adlı romanı ile insan hakları arasında 
ilgi kuran bir yazısını; görevleri arasında Avrupa 
Konseyi Daimi Temsilciliği ve UNESCO Türkiye 
Daimi Temsilciliği de bulunan, İnsan Hakları ve 
Diplomasi kitabının yazarı emekli Büyükelçiyle ya-
pılmış bir söyleşiyi bulacaksınız. 

İlgiyle okuyacağınızı umuyoruz.

***

Okurlara İNSAN HAKLARININ ETİK EĞİTİMİ
İoanna Kuçuradi

Bugün en yaygın şekilde, çoğu zaman da yurttaşlık ve demokrasi eğitimiyle birlikte 
yapılan insan hakları eğitimi, insan haklarının kişiyi devlete karşı korumayı amaçla-
dığı; dolayısıyla insan hakları eğitiminin amacı, kişileri kendi haklarını öğrenmeye ve 
talep edebilecek hale gelmeye yardım etmek olduğu kabulüne dayanır. Böylece insan 
hakları eğitiminin şu andaki hedefi, insan haklarını, gerektiğinde de kendi haklarını da 
koruyacak insanlar değil, hakları (kimin tarafından?) korunacak insanlar eğitmektir. 

Ne var ki, a) devlet dediğimiz kurum ve organlar bütününün varlık nedeni insan 
haklarını korumak olduğu, yani yurttaşların temel ve diğer haklarını koruyan hukuk 
ve toplum düzenleri yaratmak olduğunu, başka bir deyişle adalet fikrini ete-kemiğe 
büründürmek olduğunu ve b) insan hakları eğitiminin en son amacı insan hakları ih-
lallerinin sadece telâfi yollarını öğrenmek değil, insan haklarının ihlallerini önlemek 
olduğunu, şu anda yaygın olarak –insan hakları belgelerini ve Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi ile diğer bu tür kuruluşların kararlarını okutmak şeklinde– yapılan in-
san hakları eğitimini gözden geçirmek ve insan haklarının disiplinlerarası eğitiminin 
merkezine felsefî etiği koymamız uygun olur. 

İnsan haklarının bu etik eğitimin hedeflediği, eğitileni insan haklarının neden korun-
ması gerektiğini, yani neden herbirimizin insan haklarını koruması gerektiğini kendi 
adına düşünmesine yardımcı olmaktır. Bu da insan haklarına ilişkin kavramsal bilgi 
vermekle yapılabilir. Nedeni de şu: insan haklarının ne olduğuna ilişkin kavramsal 
bilgi –yani neyi talep ettiklerinin bilgisi–, insan haklarının neden herbir insan tara-
fından korunması gerektiğini de apaçık kılar. Bu bilgi, kişilere kendileriyle hesap-
laşmaya, insan kimliklerinin farkına varmaya, böylece de çok defa, mesleklerini icra 
ederken ve günlük yaşamda insan haklarını korumayı içtenlikle istemelerine yardımcı 
olur. 

İnsan haklarının etik eğitiminin başka bir önemli öğesi de, eğitilene, eylemde bulu-
nacağı belirli bir durumda insan haklarının gerektirdiklerini nasıl bulabileceği üze-
rine düşünmesine yardımcı olmaktır. Bu da eğitilene değerlendirme eğitimi vermek 
demektir. Değerlendirme eğitimi, eğitileni yalnızca insan haklarının belirli bir du-
rumda yalnızca gerektirdiklerini bulmaya yardımcı olmaz, aynı zamanda kendisini 
de sahip olabileceği önyargıları aşmaya ve insan haklarına uygun davranmaya da 
yardımcı olur. 

İnsan haklarının bu eğitiminde çok önemli bir husus da, bu eğitimin –ilk, orta, yük-
sek öğretimde, ayrıca da yaşam boyu eğitimde–, kendileri insan haklarının eğitimini 
görmüş eğiticiler tarafından ve kesintisiz olarak yapılmasıdır.   
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İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi, Türkiye’ye 
karşı açılan “Civek Davası”nda1 kadına yönelik 
şiddet konusunda verdiği kararında devletin po-
zitif yükümlülüğüne ilişkin önemli belirlemelerde 
bulunmuştur. 14 Ocak 2011 tarihinde, eşi H.C. ta-
rafından sokak ortasında 22 yerinden bıçaklanarak 
öldürülen Selma Civek’in ölüme giden süreçte 
devlet tarafından etkin şekilde korunmaması dava 
konusu yapılmış ve bu yargılamada, yaşama hak-
kının ihlalinden Türkiye Cumhuriyeti Devleti so-
rumlu tutulmuştur.

Devletin sorumluluğunu doğuran olaylar, resmȋ 
kayıtlara göre şu şekilde gerçekleşmiştir: Selma 
Civek, 1987 yılında H.C. ile evlenmiş ve bu evli-
likten üç çocuğu dünyaya gelmiştir. İlk kez 2009 
yılında eşinden şiddet gördüğünü belirterek kamu 
otoritesine başvurmuş ve bir süre çocuklarıyla be-
raber konukevinde kalmıştır. Kendi isteği ile evine 
dönen Selma Civek, 2010 yılında tehdit ve yara-
lamaya maruz kaldığını belirterek suç duyurusun-
da bulunmuştur. Civek, o tarihte alınan ifadesinde 
şunları beyan etmiştir: “H.C. ile yaklaşık 23 yıldır 
evliyiz. Çalışmıyor. Sürekli içiyor. Beni genellikle 
dövüyor. Beni öldüreceğini söylüyor. Geçen sene, 
bıçakla beni kovaladı. O zamandan, evi terk ettim. 
Ankara’ya ailemin yanına gittim. Beni tehdit et-
meye devam etti. Bunun üzerine, Ankara’da kadın 
sığınma evine gittim. Burada yaklaşık bir buçuk ay 
kaldım. H.C.’nin babası ziyaretime geldi. Oğlunun 
artık bana şiddet uygulamayacağını söyledi. H.C. 
de eve dönmem için bana yalvardı. İş bulacağına 
ve bize sahip çıkacağına söz verdi. Çocuklarım 

için, eve geri dönmeyi kabul ettim. Döndükten bir 
hafta sonra, H.C. yeniden içki içmeye ve şiddet uy-
gulamaya başladı. H.A.S. 14 Ekim 2010 tarihinde 
bahçesiyle ne zaman ilgilenebileceğimi sormak 
için telefonla aradı. Kendisini beş yıldan beri ta-
nıyorum. Onunla tartışmak için telefonu elimden 
aldı. H.A.S. ile aramızda herhangi bir duygusal bir 
ilişki yoktu. Eşim de bunu biliyordu. Zaman za-
man H.A.S.’yi telefonla arıyordum; çünkü beni 
dinliyordu. Oysa eşim beni asla dinlemezdi. Bana 
karşı şiddet uygulardı. Kısacası o gün, eşim beni 
telefonda biriyle konuşurken gördü. Bir tartışma 
yaşanmasından kaçınmak için, konuştuğum kişi-
nin erkek kardeşim olduğunu söylemeyi tercih et-
tim. Telefonu elimden aldı ve son numarayı aradı. 
H.A.S. telefonu “Seni dinliyorum kalbim” diyerek 
yanıtladı. Eşim hemen telefonu kapattı ve beni 
dövmeye başladı. H.A.S. ile aramda arkadaşlıktan 
başka herhangi bir ilişki olmadığını söylediğimde 
bana inanmadı. Eline bir bıçak aldı; motosikleti-
ne binmemi söyledi. H.A.S.’nin evine gittik. Beni 
dövdü. Bıçağı boğazıma dayadı. Bir an boynumu 
kestiğini sandım. Bıçağı itmeye çalıştım ve o sıra-
da sağ kolumdan yaralandım. Komşular ona engel 
olamadılar. Beni jandarmalar kurtardı. Olaydan 
sonra huzursuzlaştım. Boşanacağım. Artık daya-
namıyorum.”

H.C. ise alınan ifadesinde eşinin gizli telefon gö-
rüşmeleri yaptığından şüphelendiğini, görüştüğü 
kişinin kendisinin de tanıdığı H.A.S. olduğunu, 
eşiyle beraber H.A.S.’nin evine gittiklerini belirt-
miş ve devamında “Bıçağımı çıkardım ve karımın 

İnsan Hakları ve Hukuk
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boğazına dayadım. Kaçmak istedi ve kolunu kesti. 
Onu bırakmam için jandarma müdahalede bulun-
du, ben de onu bıraktım. Neredeyse bütün adamlar 
benim gibi davranırdı. Yoksa bu dünyadaki değer-
lerimiz ne olurdu? Karım ve H.A.S. hakkında şikâ-
yetçi olmak istiyorum ” sözleriyle kendisini savun-
muştur. 

H.C. bu olay üzerine tutuklanmış ve kendisi hak-
kında evden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır. 
Açılan kamu davasında, Selma Civek’in şikâyetin-
den vazgeçmesi üzerine H.C.’nin 12 Kasım 2010 
tarihinde tutuksuz yargılanmasına karar verilmiştir.

Selma Civek 23 Kasım 2010 tarihinde yeniden adli 
birimlere başvurarak şikâyetçi olmuş ve bu baş-
vuru üzerine alınan ifadesinde şunları anlatmıştır: 
“Kocamın, tanıdığım ve komşumuz olan A.’yı gör-
meye gittiğini öğrendim; bana bir mesaj iletmesini 
istemiş. Benim evi terk etmemi istemiş, yoksa onu 
öldüreceğim demiş. Kocam artık çalışmamı iste-
miyor. Koruma tedbirlerine rağmen, beni rahatsız 
etmeyi bırakmıyor. Gece gündüz evin etrafında 
dolanıyor. Hatta artık çocuklarımı okula götüremi-
yorum. Öldürmekle tehdit etmek için telefonla ara-
maya devam ediyor. Bu sabah, işe giderken, H.C. 
geldi. O sırada beni almaya gelen A.B.’yi gördü. 
Ona bağırmaya başladı. Ona “Hangi hakla benim 
karımı almaya eve geliyorsun?” dedi. A.B. cevap 
vermemeyi tercih etti. Kısa bir süre sonra, bu sefer 
tarlaya geldi. Çalıştığımı ve etrafın kalabalık ol-
duğunu görünce, herkesin yüzüne dik dik bakarak 
gitti. H.C. her zaman beni tedirgin ediyor. Psikolo-
jik sağlığım bozuldu. Huzursuz olmaktan bıktım. 
Çalışmam gerekiyor; o ise çalışmıyor. Çocuklarla 
ilgilenmiyor. Zor durumdayım. Ondan şikâyetçi-
yim. Uzlaşmak istemiyorum, yargılanmasını ve 
mahkûm edilmesini istiyorum.”

Selma Civek, benzer şikâyetlerle 17 Aralık 2010 
tarihinde yeniden suç ihbarında bulunmuştur. H.C. 
hakkında iki ayrı ceza davası daha açılmıştır. Sel-
ma Civek, 14 Ocak 2011 tarihinde, eşi H.C. tara-
fından sokak ortasında 22 yerinden bıçaklanarak 
öldürülmüştür. H.C., polis, savcılık ve Ağır Ceza 
Mahkemesinde verdiği ifadelerde, suçlamayı kabul 
ederken eşini sadakatsiz olduğu için öldürdüğünü 
savunmuştur. Ayrıca olay günü, eşine, kendisini ne-
den aldattığını, çocuklarının ve kendisinin yüzüne 
bakmaya nasıl devam edebildiğini sorduğunu, bu-
nun üzerine eşinin kendisine verecek hiçbir hesabı 
olmadığını, zira onun, çocuklarının babası olma-
dığını söylediğini ileri sürmüştür. Bunun üzerine 
kontrolünü kaybettiğini ve onurunu korumak için 
eşini bıçakladığını eklemiştir. Yargılama sonunda 
H.C. tahrik hükümleri ya da başka indirim nedenle-
ri uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis ce-
zası ile cezalandırılmış ve karar kesinleşmiştir.

Mahkeme yaşama hakkının, bu hakkı tehlike altın-
da olan kişileri korumak yönünden pozitif yüküm-
lülükleri içerdiğine, yetkililerin her tehdit yönünden 
olmasa da belirli bir kişinin yaşamının üçüncü kişi-
nin suç oluşturan eylemleri nedeniyle gerçek ve ya-
kın bir tehdit altında bulunduğunu bildiklerine veya 
bilmeleri gerektiğine; bunun yanısıra davacıların da 
kamu görevlilerinin yetkileri dâhilinde, makul bir 
bakış açısıyla, söz konusu riski her halde önleyebile-
cek tedbirleri almadıklarını ortaya koymaları gerek-
tiğine dair ilkesel bakışını bu olayda da yinelemiştir.

Mahkeme, failin eylemlerinin makul bir düz-
lemde değerlendirildiğinde açık ve gerçek tehdit 
oluşturduğu açıkça anlaşılmasına rağmen, Selma 
Civek’in etkin bir korumadan yoksun kaldığı ve 
sözleşmenin 2. maddesinin (yaşam hakkı) ihlal 
edildiği sonucuna varmıştır.
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Yayın hakkı saklıdır

1. Yıllık Faaliyet Raporları
• Türkiye İnsan Hakları Kurumu 2015 Faaliyet Raporu       

(Mart 2016)
• Türkiye İnsan Hakları Kurumu 2015 Faaliyet Raporu          

(Aralık 2015)
• Human Rights Institution of Turkey/Annual Report/2014 

(December 2015)

2. Konferans ve Çalıştaylar
• Ulusal İnsan Hakları Kurumları Uluslararası Konferansı 

(İyi Uygulama Örnekleri ve Deneyim Paylaşımı)                                      
(Kasım 2015) 

• International Conference for National Humans Rights 
Institutions (On Best Practices and Lessons Learnt)  
(January 2015)

• “Uluslararası Standartlar Bağlamında Türkiye’de 
Alıkonulma Merkezleri ile Koruma Merkezlerinin 
Durumu” Çalıştayı (Şubat 2016)

• “Suriyeli Mülteciler” Çalıştayı (Mart 2015)
• İş Sağlığı ve Güvenliği” Çalıştayı (Şubat 2015)  
• “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı ve 

Demokratik Toplum Düzeni Kavramıyla İlişkisi” Çalıştayı 
(Aralık 2014)

• “Kadının İnsan Hakları” Çalıştayı (Kasım 2014)
• “Tutuklu ve Hükümlü Hakları” “Nefret Söylemi ve İfade 

Özgürlüğü” “Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı” Çalıştayı 
(Kasım 2014)

3. Raporlar
• Cezaevinde İntihar Olayları Bağlamında Ali Uçkun 

Vakasına İlişkin İnceleme Raporu (17 Aralık 2015)
• Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Çocuk Koğuşu 

Ziyaret Raporu (26 Kasım 2015)
• Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mahpus 

Hasta Bölümü Ziyaret Raporu (16 Nisan 2015)
• Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Cinsel İstismar 

ve Kötü Muamele İddiaları Raporu (25 Aralık 2015)
• Lütfullah Tacik’in Ölümüne ve Van Geri Gönderme 

Merkezine İlişkin Rapor (18 Aralık 2014)
• İstanbul Geri Gönderme Merkezi Raporu (6 Kasım 2014)
• Gezi Parkı Olayları Raporu (30 Ekim 2014)
• 01.01.2014 Tarihinde Sincan Cezaevinde Meydana Gelen 

Olaylarla İlgili İnceleme Raporu (10 Temmuz 2014)
• Ceza İnfaz Kurumlarında Bulunan Tutuklu ve 

Hükümlülerin Sağlık Hizmetlerine Erişimi Hakkında 
İnceleme Raporu  (29 Mayıs 2014)

• Şanlıurfa/Siverek İnceleme Raporu (26 Aralık 2013)

4. Diğer Yayınlar
• Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu ve İlgili Mevzuat 

(Haziran 2014)
• Law on the Human Rights Institution of Turkey 

and Relevant Legislation (December 2015)                          
(Baskısı tükenmiştir)                

• Türkiye İnsan Hakları Kurumu Tanıtım Broşürü                          
(Haziran 2014)

• Human Rights Institution of Turkey (Brochure) (June 2014)

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU 
YAYINLARI LİSTESİ


