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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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Kişi hakları olan insan hakları, uzun ve 
zorlu bir sürecin sonunda bugün ulusla-
rarası hukukun ayrılmaz bir parçası ha-
line geldi. Ama ne var ki dünyanın her 
bir köşesinde hala insan hakları ihlalleri 
yaşanmaya devam ediyor, insan onuru 
ayaklar altına alınıyor. Hakların koruna-
bilmesi için, kişilerin en başta insan hak-
ları bilgisine sahip olmaları, dolayısıyla 
eğitim büyük önem taşıyor.  İnsan hakları 
ve demokrasi kavramlarının yerleşmesin-
de eğitim düzeyinin ve ekonomik gelişme-
nin şart olduğuna dikkat çeken Emekli 
Büyükelçi Numan Hazar “Yoksul ülkelere 
demokrasi dersi vermek bu bakımdan yer-
sizdir.  Gelişmiş sanayi ülkelerinin, başka 
bir deyişle insan hakları normlarının geliş-
miş olduğu ülkelerin, geri kalmış ülkelerin 
ekonomik açıdan gelişmelerinde, sosyal ve 
siyasî sorunlarının çözümlenmesinde ve 
nitelikli eğitime yönelmelerinde yardımcı 
olmaları gerekmekte ve bu bakımdan onla-
ra büyük sorumluluk düşmektedir” diyor. 
Emekli Büyükelçi Numan Hazar ile insan 
haklarının hayata geçirilmesinde karşıla-
şılan sorunlar üzerine konuştuk…

SÖYLEŞİ: Elif N. Hamidi

Günümüzde, kişilerarası ilişkilerden 
tutun da uluslararası ilişkilere dek 
her türlü ilişkide çıkarların ön plânda 
olduğunu görüyoruz. Bu durumda da 
insan haklarının korunması neredeyse 
rastlantıya kalıyor. Rastlantıya kalmaması 
için atılması gereken en önemli adım ya 
da adımlar nelerdir?

Gerçekten de, uluslararası ilişkilerde ülkeler 
ilke olarak ulusal çıkarlarına göre hareket 
ederler.  İnsan hakları ve temel özgürlükler 
alanında en yüksek düzeyde normlara eriş-
miş ve zengin demokrasi deneyimine sahip 
gelişmiş ülkeler dahi dış politikalarında çı-
karları gerektirdiğinde insan haklarını hiçe 
saymaktadırlar. Kuşkusuz bunun tarihsel 
geçmişi de vardır –köle ticareti, sömürge-
cilik, emperyalizm gibi. Başka ülkelerde 
demokrasi ve insan hakları için telkinlerde 
veya eleştirilerde bulunan gelişmiş ülkeler, 
diğer ülkelerin doğal kaynaklarına ve zen-
ginliklerine göz dikmişler, azınlıkların söz-
de savunuculuğunu yaparak veya onların 
durumunu istismar ederek gelişmekte olan 
ülkeleri parçalamayı hedef almışlardır. Çı-
karlarına göre, sırası geldiğinde İngilizlerin 
geçtiğimiz yüzyılda İran’da yaptığı gibi baş-
ka ülkelerin parlamentolarını bombalamış-
lar, yine İngilizlerin Misak-ı Millî’yi kabul 
eden Osmanlı Meclis-i Mebusan’ına yaptığı 
gibi parlamentoları basarak milletvekillerini 
sürgüne göndermişlerdir. Ya da ABD, İngil-
tere ve Fransa’nın bir yöntem olarak zaman 
zaman başvurduğu gibi Amerika’da, Afri-
ka’da ve Asya’da çeşitli ülkelerde hükümet 
darbeleri yaptırmışlardır. Günümüzde de bu 
gibi davranışlar sona ermemiştir. Bugün tek 
Irak örneği dahi bunun için yeterlidir. Bu 
gerçekler de çıkarlara karşı insan haklarını 
korumanın güçlüğünü göstermektedir. Bu-
nunla birlikte, bu gibi saldırılara karşı ülke-
lerin demokrasi ve insan haklarına, hukukun 
üstünlüğüne ve halkın egemenliğine dayanan 
yönetimlerle bu gibi saldırılardan bir ölçüde 
kurtulabilecekleri akla gelebilir. Hiç değilse 
totaliter yönetimlere, sistematik ve kitlesel 
insan hakları ihlallerine ve teröre karşı müca-

Söyleşi

Emekli Büyükelçi Numan HAZAR 
İNSAN HAKLARININ YERLEŞMESİNDE EĞİTİM DÜZEYİNİN ÖNEMİ
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dele veya savaş bahanesinin arkasına sığınan 
ülkelere fırsat verilmemiş olur. Bu durum da 
potansiyel bir saldırgan gücün uluslararası 
planda olası inandırıcılığına gölge düşürür. 

Zorlu ve uzun bir sürecin sonunda insan 
hakları, bugün uluslararası hukukun bir 
parçası haline geldi. Ancak insan hakları-
na, gelişmiş ve gelişmekte olan bazı ülkeler-
de hala farklı bakılıyor. Bu fark sizce nere-
den kaynaklanıyor? 

İnsan haklarına gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkelerde farklı bakılmasının nedenleri 
vardır. Gelişmekte olan ülkeler insan hak-
ları ve demokrasinin Batı tarafından başka 
ülkeleri bölmek ve parçalamak için istis-
mar edildiğine inanırlar. Bu düşüncelerin 
emperyalizm ve sömürgeciliğin bir başka 
şekli olduğunu ve Hristiyanlıkla bağlantılı 
bulunduğunu ileri sürerler. Bununla birlik-
te bu durum gerçeği tam olarak yansıtma-
maktadır. Batı’nın insan hakları ve demok-
rasi kavramlarının arkasına sığınarak ve bu 
kavramları istismar ederek diğer ülkelere 
yönelik politikalara yöneldiklerini esasen 
belirtmiştim. Ancak burada gelişmekte 
olan ülkelerin yanlış algılamalarını da vur-
gulamak gereklidir. İnsan hakları ve temel 
özgürlüklerin hiçbir din ile bu meyanda 
Hristiyanlıkla da ilgisi yoktur. İnsan hak-
ları kavramının evrimi ve bugünkü yüksek 
normlarına erişmesi Avrupa’da Aydınlan-
ma Çağı, hümanist düşüncenin gelişmesi 
ve laik ortamın oluşturulması çabaları ile 
bağlantılıdır. Yahudilik, Hristiyanlık ve 
İslam, bir başka deyişle tek Tanrılı tüm 
dinler, Yaradan sebebiyle insana değer at-
fetmekle birlikte, tüm insanların eşit ve 
özgür doğdukları, renk, ırk, dil, din, cinsi-
yet ve düşünceleri sebebiyle insanlar ara-
sında ayırım gözetilemeyeceği olgusu, söz 

konusu evrimin bir sonucu olarak ortaya 
çıkmış, insan hakları ve temel özgürlükler 
uluslararası hukukun bir parçası haline dö-
nüşmüştür. Gelişmekte olan ülkelerin insan 
haklarına farklı bakmalarının bir sebebi de 
bu ülkelerin Aydınlanma Çağının, Fransız 
Devriminin ve Batı’da görülen Rönesans, 
Reform, Sanayi Devrimi ve diğer gelişme-
lerin simgelediği evrimi yaşamamış olma-
larıdır. Ayrıca insan hakları ve demokrasi 
kavramlarının yerleşmesinde eğitim düze-
yinin ve ekonomik gelişmenin de önemli 
olduğunu kabul etmek gerekmektedir. Bu 
sebeple değindiğimiz evrim, uzun bir süre-
ci gerekli kılmaktadır.

İnsan haklarının yeterince korunamamasın-
da uluslararası belgelerin de payı var mı siz-
ce? Belgelerdeki kavram kargaşasının önü-
ne geçmek adına bir şeyler yapılabilir mi?

Uluslararası sözleşmelerin birçok kavram 
kargaşasına yol açtığı da bilinmektedir. Bu 
gerçeğe karşın insan haklarının korunması 
açısından tüm kabahati uluslararası belge-
lere bağlamamak daha gerçekçi olacaktır, 
sanırım. Uluslararası plânda tüm hakların 
ve özgürlüklerin kategorizasyonu yapıl-
mış, koruma ve denetim mekanizmaları 
geliştirilmiştir. Uygulamaya ilişkin dene-
tim mekanizmalarını etkin biçime dönüş-
türmek çabaları ile birlikte uluslararası 
hukukun bireylerini oluşturan devletlerin 
de özgür iradeye sahip olduklarını ve ulus-
lararası taahhütlerini zaman zaman dikka-
te almadıklarını da bilmek gerekmektedir. 
Bununla birlikte, devletlerin taraf olduk-
ları uluslararası belgeler sebebiyle, insan 
haklarına yönelik eleştirileri iç işlerine 
karışıldığı bahanesiyle önleyemeyecekleri 
bir ortam oluşmuş olması da memnuniyet 
vericidir.     

Emekli Büyükelçi Numan HAZAR 
İNSAN HAKLARININ YERLEŞMESİNDE EĞİTİM DÜZEYİNİN ÖNEMİ
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Açlığın, kıtlığın kol gezdiği, üstelik iç sa-
vaşların hüküm sürdüğü ülkeler için insan 
haklarından söz etmek olanaklı değil. Bu 
durumda, insan hakları normlarının gelişti-
ği ülkelere ne gibi sorumluluklar düşüyor?

Daha önce değindiğim gibi insan hakları ve 
temel özgürlüklerin ve demokrasinin geliş-
mesi için ekonomik gelişme ve eğitim düze-
yi büyük önem taşımaktadır. Yoksul ülkelere 
demokrasi dersi vermek bu bakımdan yer-
sizdir.  Gelişmiş sanayi ülkelerinin, başka 
bir deyişle insan hakları normlarının geliş-
miş olduğu ülkelerin, geri kalmış ülkelerin 
ekonomik açıdan gelişmelerinde, sosyal ve 
siyasî sorunlarının çözümlenmesinde ve ni-
telikli eğitime yönelmelerinde yardımcı ol-
maları gerekmekte ve bu bakımdan onlara 
büyük sorumluluk düşmektedir. Göç, terör, 
yoksulluk ve diğer sorunların, küreselleşme 
sürecinden kaynaklanan bazı güçlüklerin 
önlenmesi için gelişmiş ülkelerin ciddî çaba 
harcamaları ve fildişi kulelerine çekilmeme-
leri zorunludur. Zira bu sorunlar sonunda 
onları da etkilemektedir.  

İnsanlığın varolduğu günden bu yana sa-
vaşlar hüküm sürüyor yeryüzünde. Barış 
içinde yaşamak çok mu zor? İnsan hakla-
rıyla ilgisi bağlamında barış üzerine ne dü-
şünüyorsunuz?

Ulusların arasındaki çatışmaların ve savaşla-
rın tarihsel süreç içerisinde çok çeşitli sebep-
leri olmuştur. Kuşkusuz bunları uygarlıklar, 
dinler veya kültürler arasındaki çatışmalara 
indirgemek mümkün değildir. Çıkar çatış-
maları ve savaşların sebepleri tarihte çeşitli 
gerekçelerle açıklanmıştır. Burada bunların 
ayrıntılarına girmek gereksizdir. Ancak, şunu 
söylemek gereklidir ki günümüzde barışın 
sağlanması ve tüm uluslararası toplumun bir-
likte hareket etmesi için çok sebep var. Tüm 

insanlığı tehdit eden tahrip gücü yüksek si-
lahların mevcut olduğu gerçeği bir yana, 
yoksulluğu, geri kalmışlığı, terörü, radika-
lizmi, köktendinci, ırkçı, yabancı düşman-
lığına dayalı hareketleri, cehaleti yok etmek 
zorunludur. Uluslararası siyasî ilişkileri kar-
şılıklı güven, hakkaniyet ve adalet esaslarına 
oturtmak gerektiği gibi, uluslararası ticarete 
ve küreselleşme olgusunun yarattığı geri kal-
mış ülkelerin aleyhindeki mevcut sorunların 
çözümlenmesine de ağırlık vermek gerek-
mektedir. Tüm bunları başarıyla gerçekleştir-
mek için demokrasi ve insan haklarına dayalı 
yönetimlerin gerekli olduğunu düşünüyorum. 
Zira demokrasi ile yönetilen ülkelerin savaşı 
değil barışı gerçek bir seçenek olarak gördük-
lerini ve demokratik ülkelerin ilke olarak sa-
vaşı çözüm yöntemi olarak algılamadıklarını 
belirtmek istiyorum. Bu noktada son olarak, 
gerçek demokrasinin ne olduğunu da vurgu-
lamak gerekmektedir. Sadece belirli dönem-
lerde ve düzenli biçimde seçimlerin yapılma-
sı bir ülkede demokrasinin mevcut olduğunun 
kanıtını teşkil etmez. Demokratik rejimin tam 
işlerlik kazanması için, çoğulculuk, bir başka 
deyişle tüm siyasal görüşlerin savunulabil-
mesi, kuvvetler ayırımı, düşünce özgürlüğü, 
özgür basın, insan haklarına ve temel özgür-
lüklere saygı, hukukun üstünlüğü, bağımsız 
yargı, can ve mal güvenliği, “habeas corpus” 
ve yargıç güvenceleri gibi unsurlar da önem 
taşımaktadır. Bu unsurlar Başkanlık, Yarı 
Başkanlık ya da Parlamenter sistem içerisin-
de yerlerini bulabilirler.    

Sözlerimi 1946 yılında kurulan Birleşmiş 
Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı 
UNESCO’nun Kurucu Sözleşmesinin baş-
langıç bölümünde barış ve savaş hakkında 
yer alan değerlendirme ile bitirmek istiyo-
rum: “Harpler insanların dimağlarında baş-
lar. Barışın siperlerinin de insanların dimağ-
larında kurulması gereklidir.”

Söyleşi
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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


