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GIRIŞ

Maltepe Üniversitesi bilgiyi topluınla paylaşan bir üniversite olınanın sorunrlulu-

ğunu her bağlaında hayata geçirıyor; yaptığı çalışınırları gelenekselleştirİyor ya da ge-

lenekselleştireceği çalışııaları, etkinlikleri gündeınine alıyor.

Üniversiteıı"ıizin bu tür etkinliklerinden biri de Fclsefc Söyleşilcri. Söz konusu et-

kinliği 200 l yılı Nisan ayıııda kurucu vakfıır-ıız İstanbul Marn-ıara Eğitim Vakfıyla bir-

likte başlattık. Vakıf bize etkinliğin duyurulınası konusunda büyük destek verdi.

Mırltepe Üniversitesini yakından tanıyanların çok iyi bildiği gibi, Kurucun'ıuz Hü-

seyin Şımşek, tam bir felsef'esever. 09 Temmuz 2005 günü yapılan Mezuniyet Töreni

konuşınasındaki sözleri bu ileri görüşün soınut tantğı duruınunda. Biz; Maltepe Üniver-

sitesiırin f-elsef'ecileri, [Iüseyin Şiınşek'in bize duyduğu güveni, bize verdiği desteği her

zaman fark ettik.
Bir clizi olarak yayıınlamayı hep sürdüreceğimiz Felsefe Söyle şilerinin bu ikinci ki-

tabıı-ıın içeriği; 2003 ve 2004 yılında yaptığımız, "Etik" söyleşiieriyle "İnsan Hakları"

söyleşileri çerçevesinde sunulan metinleri içeriyor. Nermi Uygur'un Çok sık kullandığı

bir deyin-ıle, bu kitapta yer alaıı metin]er, söyleşilerİmizin "sıçraına tahtası"nı oluşturu-

yOr.

Fe lscfe Sö.ıleşilerine Rektörümüz Prof. Dr. Mesut Razbonyalı, Genel Sekreterinriz

Av. Müficle Şcnol, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Şükran Sabah çok büyük des-

tek vercliler; katkıda bulunclular. Elbette en büyük katkı; söyleştiğiııiz, bilgiyi paylaştı-

ğıınız arkadaşlarıınızdaı-ı, bizi hiçbir zanıan yalnız bıraklnayan dostlarıınızdan geldi.

oyle ki ycı-ıi bir öğretinr yılı başladığıncla, nisan-mayıs ayları gelse de Sr)_ı;lcŞilr'r YaPıl-
sıı diye sabırsızlanıyori]uk. Bu hilli da böyle. LIer cuınartesi saat 10:00 sularıı-ıda baŞla-

yan çalışıırıılıırıı-ı,ıız l3:00 civarırıda bittiğiııde, herkesin yüzünde bilgiyi PaylaŞnıanın,
yiz yLize _9eliııen katı gerçekleri bilgiyle çerçeveleıneniı-ı yarattığı güveır ve özgüven,

Söytcşilari sürclürıne koı,ıusunda bizc büyük bir güç verdi.

Bu ncıktacla şöyle bir saptanada bulunmak yerinde olacaktır salıtrım: Ulkeınİzİıı

seçkin filozotlırrı, biliın insaı-ılırrı olmasaydı, F'elsefe Slıyle şilari bu deııli SeS getirnlez-

di. Biz üı-ıiversite olarak onlara çok şey borçluyuz. FelscJ'e Söyle şilcriııiı'ı düzenleYicisi

oiarak oırlara başvurduğuınuzr.la, bize hep destek verdiler; hep yanımıztlır oldular. Ya-

pılaı,ı çalışır,ıalırra sağlarlıkları katkıdaır clolayı, ilkin "Etik" konusunclııki söyleŞidc suıitıŞ
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sırasıIıa göre, Prof. Dr. Şefik Görkey'e, Prof. Dr. Sevgi İyi 'ye, Prol-. Dr. I-Iarun Tepe'ye,
Prcıf. Dr. Doğan Özlen,ı'e, Yrd. Doç. Dr. Kaan II. Ökten'e, Prof. Dr. Mücella Uluğ'a;
"İırsan IIakları Söyleşileri"rıcleki sıraya göre de Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu'ya, Prof. Dr.
İoan,ra Kuçuradi'ye, Doç. Dr. Zeynep Direk'e, Av. Güney l-Iaştemoğlu'ya, Prof. Dr. Si-
narı Özbek'e, Ögr. GOr. Ahu Tuırçel'e (M.A.), Prof. Dr. Abdullah Dinçkol'a teşekkür
ediyoruın. Onların katkıları olmasaydı, biz Felsefe Söyleşilerini gerçekleştiremezdik.

Si)yleşilerin üçüncüsü yapılırken kurumsal olarak henüz Felsef'e Bölüııü yoktu
üııiversitemizde Söyleşilcı,in dördüncüsünde bölüınüınüzün kuruluşunun onaylanması
konusunda Yükseköğretin-ı Kurulu'nun alacağı kararı bekliyorduk ve gerçekteıı de Sr)y-
1t,.silı,ı,in dördüncüsü biımck üzereyken. karar açıklandı: Maltcpe Üniversitesi Felselc
Bölüınü kuruldu. Maltcpe Üniversitesi Fe]sefe Bölümünün kurulmasına clestek veren
Üniversitemizin Mütevelli Heyetine, Rektörlüğümüze, Dekanlığımıza bir kez daha te-

şekkürler. Artık büyük bir dayanak noktamız vardı; iyice kurumsallaşmıştık. Metinleri-
ni gelecek yıl yayımlayacağımız Si)yleşilerin beşincisini işte böyle bir kurumsa] çatı al-
tında yaptık.

Söyleşilerimizi, Türkiye Felsefe Kuruınu, İstanbu] Liseleri Felsefe Kulüpleri Plat-
formu her zaman destekliyor. Kurumda ve Platformda etkin olarak çalışan meslektaşla-
rımız, her zaman yanıınızdalar. Türkiye Felsef'e Kurumunun Başkanı, hepimizin hoca-
sı Prof. Dr. İoanna Kuçuradi her zaman biziın için yol açıcı oldu. Tartışmacı, eleştirici
tutumuyla öğretmen arkadaşlarımız; bir yandan en ilginç soruları soran, bir yandan da
fotoğraf makinesini elinden hiç düşürmeyenZeynep Altay, bize hep destek verdi. Her-
kese bir kez daha teşekkür ediyorum.

Bu çalışmalarda bana en çok yardım edenleri de anmak istiyorum: o sırada fakül-
temizin sekreterleri olan Ayça Dizmen'le Ayşin Ülker'e ve şu sırada fakültemizde ça_
lışan sekreterlerimizden Emel Satıral'a katkılarından dolayı teşekkürler. Goncagül Yıl-
dız'a ve Nlaltepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Ögr. COr. Kaan Özkan'a en içten teşek-
kürler. Psikoloji Bölümünün öğrencileri ve öğretim üyeleri her zaınaır tartışmalara ka-
tılarak Felsefe Söyleşilerine büyük destek verdiler. Kurum mensupları olarak biriikte iş
görmenin keyfini tattık. Ahu Tunçel, Felsefe Sö1,leşileriyle özdeşleşti; her zamaıı ya_
nımda oldu. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Sosyai Yayınlar Kitabevi Yö-
neticisi Zeynep Aytekin, bu türden çalışınaların "kitapsız" olamayacağı konusundaki
yaklaşımımızı kendisine iş edindi ve Söyleşileı-sırasında kitap sergisi açmamıza destek
verdi. Kendisine bir kez daha teşekkürlcr.

Bildiğiniz gibi Sğleşileı1 Dragos Yerleşkemizde düzenliyoruz. Bu yerleşkeınizin
o yıllardaki yöneticileri -başta Ali Kaptan olmak üzere- gereken fiziksel oftamı bize
özen]e hazırladılar. Afişleriııizi büyük bir titizlikle hazırlayan Serhat Akavcı'ya teşek-
kürler. Ayrıca, İnsan Flakları afişimiz Graphis'te yer aldı.

Yukarıda da beiiıttiğim glbi, Fclsefe Söyleşilariııin üçüncüsünün konusu "Etik"ti.
Bilindiği gibi, her yıl, fhrklı bir koııuya ayrılıyor ve konular birbirini sistematik olarak
izliyor. FelseJ'e Sö,vleşilcrinin iiki f-elsef'eııin teııel kavran-ı, soru ve sorunlarına ayrılmış-
tı; ikincisinin konusu eğitinı ve kültürdü; üçüncüsüı-ıün ise etikti. Çünkü etik, biz insarı-
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iarıır eyleı-ırleri üzcrinclc clüşünırıesi sonucunda ortaya çıkıyordu ve biz; eyleınlerimiz,

cleğerlcriıniz, eyleınleriınizle değcrlerimiz arasıııdaki ilişki üzerine düŞünıneliYclik; tür-

deşleriıı-ıizi bu konular üzerinde düşünııeye davet etııeliyclik. Işte bu aıılııYıŞla "etik"

üzerinde çalışmaya başlaclık.

05 Nisan_3 1 Mayıs 2003 günlerinde yapılan çalışına, aynl zamanda o sırada hazır_

lanmakta olduğumuz "21. Dünya Felsefe Kongresi"nin öncesinde de yer alına bırkımın_

dan önem taşıyordu ve Türkiye Felset-e Kuruınurıun "2003'e Doğru" programt kapsa_

mındayclı. Gerçekten cle ülkemiz dürıya çapıncla bir felsefe etkinliğine evsahiPliği YaPı-

yorciu. Tüın katılımcılarınıız bunun farkındayclı. 05 Nisan 2003 günü Prof, Dr, Betiii

ÇotuksÖken "Etik Neclir?" başhklı bir çalışına sundu. Bu çalışmada, tartışmaya açılmırk

üzere, Çotuksöken insanın eyleyen varlık olduğu üzerinde durdu. Sö1,1cşı sırasında ey-

lem, niyet, eylemiır alnacl, cleğerlerle, eylemde bulunmaya aslında yine bir eylem ola_

rak eşlik ec]en dil/söylem boyutu üzerinde durulcju; felsefi antropolojiye dayalı bir oıı-.

toloji ile etik arasındaki ilişkiier tartışınaya açıldı; etiğe ilişkin tanım denemelerine yer

verildi.
12 Nısan 2OO3 günü yine Prof. Dr. Betül Çotuksöken, söyleşiye teınel olmak üze-

re yaptığı "Felsef-e Tarihincle Etik" başlıklı sunuşunda, etiğin dışdünyasln1: eylemler, iır-

sanlar arastndaki ilişkiler; düşünme dünyasını: niyet, değer kavraırıları; dildünyasını yer

yer saptaylcı, çoğu zaman ise normatif, çözümleyici bir dilin oluşturduğu savlndan yo-

la çıkarak, felsef-e tarihinde etiğe ilişkin yaklaşımları, etikteki temel görüşleri özgün me-

tinler eşliğinde sergiledi.
l9 Nisan 2OO3'te Prof. Dr. Şefik Görkey, "Günümüzde Tıp Etiği'nin Gelişimi"

başlıklı konuşmasında deontoloji, tıp etiği ve tıp etiğinİn ilkelerİ konusunda Somut ör-

neklere dayalı ayrıntıh bilgiler verdi; gelecek yıllarda, tıp etiğine iliŞkin Sorunların dü-

şünenlerin günciemincle daha çok yer aiacağına dikkati çekti,
26 Nisan 2003 günü, "İoanna Kuçuradi'nin Felsefi Söyleıniırde Değer Problemİ ve

Etik" başlıklı sunuşuncla Prof. Dr. Sevgi İyi, "değerlendirme fenomeni", "değerlendir-

me tarziarı", "etik cleğerler" bağlamında Kuçuradi etiğiırin ana dayanaklarını ortaya

koydu ve tartışmaya açtı. Gerçekten de değerlendirme insan dünyasının en temel ey_

lemlerinclen biri ve aynı zaınaı-ıdır en soruniu, tartlşmaiı konularından biridir. KuÇura-

di,nin belirttiği gibi ve Prof. Dr. Sevgi İyi'nin de altını çizdiği gibi, değerlendirme in-

sanın bir varoluş koşuludur.
03 Mayıs 2003 günü Fclscfe Söyte şilerinde Prof. Dr. Harun Tepe koıruştu, "Mes_

lek Etikleri: Temelleri ve Sorunları" başlıklı koıruşmasında Prof. Dr, I{arun Tepe, gii-

nümüz di_iı-ıyasındaki tekırolojik gelişmelerin yol açtığı sorunlar çerÇevesindeki etlk so-

rulara, özellikle insanın değerinin korunı-ııasının ne denli öneınli olduğuna dikkati Çek-

ti ve yiıre günüıı-ıüzde sayısı her geçeıı gün aı-tan neslek etiklerinİn temel sorunlarına

değindi, Ay1ca, ınesieklere ilişkin ahlak kodlarıyla etik arasıııdaki farkları gösterdi.

prof. Dr. Doğan Özlen-ı, 10 Mayıs 2003 tarihinde yaptığı "Ahlakta. Flukukta ve Si-

yasette ozgürlük Kavraını Üzerine" başlıklı konuşıı-ıasında özgürlük kavramını ten-ıel

t-elset'e clisiplinieriyle teoloji bakııı,ıınclan; arclından ahlak, hukuk ve siyaset aÇısından, İl-
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kin betimleyici bir tanımla, sonra da eleştirel bir tutum içinde "bir liberalizm eleştirisi"
başlığı altında ele alarak, "siyasal liberalizm"le "ekonomik liberaiizm"in bağdaşmadı-
ğını göstermeye çalıştı.

17 Mayıs 2003 günü Yrd. Doç. Dr. Kaan H. Ökten, "Cünümüzde Siyasetbilim-Etik
İliştisi" başhklı çalışmasında, siyasetbilimiyle siyaset arasındaki ayrlma dikkati çekti.
SiYasetbilimin etik iike, norm ve erdemleri inceleyen dalının "normatif siyaset kuraııı"
olarak adlandırılmasının gereği üzeriııde duran Kaan I{. Ökten'e göre norn-ıatif siyaset
kuramının bir başka konusu da siyasal etiktir ve siyasal etik bir yancian siyasetbiliı-ııin.
öte yandan da etiğin alanına giren konularla yakından ilgilidir.

Prof. Dr. Mücella Utuğ 2zl Mayıs 2003'te yaptığı "Psikoloji ve Etik" başlıklı su-
nuŞta, lıem etiğin farklı tanımları üzerinde durdu hem de bir ıııeslek etiği olarak konu-
Yıı ele aldı. Klinik Psikoloji ve alt alanlarındaki etik boyutla, Endüstri ve Ör_güt Psiko-
lojisi alanındaki etik boyutu ayrıntılıırıyla gözler öı-ıüne sercli; ayrıca, "Biliınsel Araş_
tırma Etiği" konusunda da bil_ci verdi.

Felsefe Söyleşiieri 3l Mayıs 2003 günü soı-ıa erdi. Prof. Dr. Betül Çotuksöken'in
YaPtığl SunuŞun başlığı "Dünya Sorun]arı Karşısıııda Etik"ti. Son _eüı,ıüıı tartışmaların-
da ilkin dünya sorununun ne olduğu üzerinde duruldu ve sorun]arııı ilkin çözüınlenıne_
sinde, ardından da olası çözüın yollarının üretilınesinde etik bağlaının ne denli öneınli
olduğu ayrıntılarıyla ele alındı.

Yine her zaman olduğu gibi, bu çalışmamızda da ınetinlerin ardından "Seçınc Kay_
nakÇa"Ya da yer verdik. Yaklaşık 65 kişinin katıldığı ve "etik" izleğine (: teırıasına) ıry-
rı|aıı FelseJ'e Sö1,-leşileriııin üçüncüsü de her zaman olduğu gibi son derece veriınli _eeç-
ti.

Fcl.tcfı'Scı1'/cşi 1r,ı,inin dördüncüsünün ana izleği "İnsan Hakları"ydı. insan Haklurı
konusunda Maltepe Üniversitesi olarak çok farklı bağlamlarcla çalışn-ıalar yapn,ıakta,

Projeler yürütmekteyiz. Bilgiyi üst düzeyde üreten, aktaran ve paylaşan bir kurum c,ı]a_

rak, her şeyin, t a n ı n i] ıı, k o r u n a n, g e l i ş t i r i ] e n "insan hakiarı"yla başla-
dığının bilincindeyiz. İşte bu anlayışla ve özellikle c]e "etik"le olan bağı çerçevesinde
konuYu Felsefe Söylcşilcriııin _Eüı,ıdeıııine taşıdık; 200z1 yılı çalışnralarırıı insaır hal<la_
rına ayırdık.

03 Nisan 2001-29 Mayıs 2004 tarihleri arasında yiııe cumartesi günleri Dra_cos'ta-
ki yerleŞkemizde gerçekleştirdiğiniz söyleşilerimizcle 03 Nisan 200zl eünü, iıısaıı hak-
ları dcndiğınde akla iik gelen ad]ırrdan biri olan Prof. Dr. İbrahiın Kaboğlu'yu konuk et-
tik. İnsan hakları konusu her zan-ıan disiplinlerarası bir çalışmayı gerektiriyor. Bunun da
bilinciııde olduğumuz için insan haklırrıyla hukuk arıısındaki bağı ele alı,ııaınız gerekti-
ğinden, bu noktadan, bu açıdan konuyu tartışınaya açınak, söyleşi oılamına taşınıak, bi-
zim için çok önemliydi. Prof. Dr. ibrıhim Kaboğlu konuya, hukuk, özellikle de "öz-
gürlükler hukuku" açısındarı yaklaştı. Böyle bir yaklaşım. sırasıyla "insan hakları",
"hak ve özgürlük", "insan onuru" kavraınlarının eie alınnasıııı gerektiriyordu. Konuş-
ınaclnltz bu konulara iiişkin bilgilerini 2002 yılında 6. baskısı yapılınış o|an Ö:giirlı'ik-
ler Hukukıı (İııge Kitabevi, Ankara, 2002) başlıklı kitabından derleyebileceğiınizi be-

8



lirtti ve adı geçen kitabın "Giriş" bölüınünden derlecliğiıniz birkaç paragrafi, yazarıı-ıın

izniyle, Falsat'e Sö,ıteşilari: ttI-IV'e aktardık. Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu'ya vercliği iziıı
icin ayrıca teşekkür cdiyoruz.

Türkiye'de insan hakları konusunu önemli bir gündeııı n-ıaddesi olarak algılaınayı

sağlayanlardan biri de Prot. Dr. İoanna Kuçuradi'dir. Konuya ilişkin çaiışmalarını hem

ulusal hem cle uluslararası boyutia ortaya koyan, tartlşnıaya açan Prof. Dr. İoanna Ku-

çuradi, Felsefe Söyleşileriniı,ı dördüncüsünün 10 Nisan 2004 tarihinde konuğu oldu;
"Eıik ilkeler ve Hukukun Temel İlkejeri Olaruk İnsan I]akları" başlıklı bir konuşınu

yaptı. Başlıktan da anlaşıldığı gibi, asıl vurgulanınası gereken, iıısan haklarının huku-

kun da teınel ilkeleri olduğu ıdi. Gerçekten de "insan hakları hukuk değildi; hukukun

türetileceği öı-ıcüllerdi." İnsan haklarının etik bağlaını dikkate a]ınacak olursa, etığin hu-

kuku öncelediği; hukukun temelinde yer aldığı ya da alması gerektiğİ sonucuna kolay-

ca varılır; çoğun gözden kaçan da budur.
17 Nisan 20O4'teki oturumun konuşmacısı, FclsaJ-e Sr)1,/cşılerinin koordinatörü

Prof. Dr. Betül Çotuksöken'c]i. İnsan haklırını tanımayı, koruııayı ve gelİştİrmeyİ, her

fırsatta haklara ilişkin yörıeliminde teınel ekseıı olarak belirleyen Prof. Dr. Betül Çotuk-
söken, bu üç eylemirı önündeki en büyük eı,ıgellerden biri olarak "ayırımcılığı" görmek-

tedir. "İnsan Haklarının Koruırınırsının Önündeki Eıı_eel: Ayırııncılık" baŞlıklı konuŞ-

masında, ayırııncılığın orıtolojik ve episteınolo.jik boyutlarına yer vererek ayırımcılığın
"özcü ontoloji"nin ışığında filizlendiğini gösterıneye çalıştı.

Özcü ontolojiye dayalı olarak ortaya çıkan. cinsiyetlerarası ya da cinslerarası eşit-

lik günümüzde belki de üzeriırde en çok durulıııası gereken sorunlardan biridir. Doç. Dr.

Zeynep Direk, 24 Nisan 2004 tarihli oturuında sunduğu "Ciıısiyetli Hakların Felsefi Te-

nıelleri" başlıklı konuşmasıncia konuyu ayrıırtılı bir biçimde ele aldı. Konuşmasındıı te-

kil olanı, farklılıkları, bireysel olanı ijnceieyen, soınut ve tarihsel olandan hareket eden

Doç. Dr. Zeyııep Direk, cinsiyet fıırklılığına vurgu yapan konuşmasıyla veriınli tartış-

maların gerçekleşmesini sağladı.
Haklar koırusuı-ıcla çalışanların bir bölümü elbette kuruınsal olırı-ıı aşıp uygulamada

da yer alınaktadırlar. Özellikle hıklırı hiçe sayılan, özgürlükleri, içiııde buluııduklı-rrı

yaşama koşullarının olumsuzluklarındıın dolayı elleriı,ıclcır alıı,ıan ve çocukluğunu. cle-

vamında cia insanlığıı-ıı yaşan,ıaktaır alıkonulan. yasılarla ihtilala düşen geı-ıÇlerle doğ-

rudan ilgilenen Av. Güııey Haştemoğlu,01 Mayıs 2004 güniü otururııdıı "Çocuk tlak-

ları Nedir'? Nasıl Korunur?" konusunu işledi. Çocuklara Yeı-ıiclen Özgürlük Vakt'ınıı-ı

kurucusu ve başkanı olan Av. Güney Haşteınoğlu, vakıf çalışınaiarıııdan devşirdiği zen-

giı-ı deneyiıılerle oian]ara ve olınası/yapılınası gerekeıılere hukuk, "sivil topluııı", "sivil

toplum kuruiuşları" ve devlct bağlaııında_ işarcı etti.

08 Mayıs 2004 günü yapıları çalışmanııı baş|ığı "Bir İnsan Flakkı Sorunu Olarıık

Irkçılık"tı. Prof. Dr. Sinan Özbek, konuyu tarihsel bağlaını dır dikkate alarak suırdu.

"Yeni Irkçılık" kavranıı üzerinde duran Prof. Dr. Siııan Özbek. Iıkç,ılık (Bulut Yayınla-

rı, İstanbui,2004) adlı yapıtından birkaç paragrafı yayın-ılaınaınızaizin verdi; kenclisi-

ne teşekkür ediyoruz.
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Ögr. Cor. Ahu Tunçel 15 Mayıs 2OO4 günü yaptığı konuşmasında insan hak]arı ko-
nusuna yurttaş hakları bağlamında yaklaştı. "İnsan ve Yurttaş Hakları" başhklı sunuşta
konuyu "eşitlik" ve "özgürlük"le de ilişkilendirerek çeşitli paradokslara, günlük politi-
kalar uğruna hakların ihlal edilmesinin görmezden gelinmesine dikkati çekti.

22Mayıs 2004 günü Prof. Dr. Abdullah Dinçkol"İnsan Hakları ve Küreselleşme"
başlıklı bir çalışma sundu. Bilindiği gibi küreselleşııe günüınüzün cn etkili konuların-
dan biri ve olgusai bir duruına işaret ediyor. Küreselleşıne konusunda heın tarihsel hem

de güncel belirlemelere yer veren Prof. Dr. Abdullah Dinçkol, küreselleşmeyle birlikte
insan hakları kavraınıııın siyasal alana daha belirgin bir biçimde girdiğini somut örnek-
ieriyle gözler önüne serdi ve oturumun son derece veriınli tartışmalarla geçınesini sağ-
ladı.

"İnsan Hakları" sorunlarına özgülenen Felscfe Söyleşileri:lV'ün son hatiasınıı-ı ko-
nuşmaclsı yiııe Prof. Dr. Betül Çotuksöken'di. Konuşınacı. "İn*an Hakları Koııusuı,ıdır
En Önemli Boyut: Eğitim" başlıklı sunuşunda insan hırklarııra ilişkiıı olarak verilecek
eğitimin "boş sözler" toplan,ıı olınaktan kurtulmasınıır _eercği üzerinde durdu.

Felsefe Söylcşileri sürüyor. 2005 yılında 5.'si yapılclı. Konu "Siyaset Felsefesi"ydi.
2006 yılında yapılacak olaııın konusu da "FIukuk Felsef'csi". Bilgi toplunıu olma yolun-
daki çabalara üniversitelerin katkısı artarak sürıneli. Maltepe Üniversitesi ve kurucu
vakfımız olan İstanbul Marmara Eğitim Vakfi bu bilinçli çahşnıaları sürdürüyor.

Çalışmalarımızı bir "paydaşiar topluluğu" olarak sürdürüyoruz ve her yılın iki gü-
zel bahar ayını bizimle birlikte geçiren dostlarımıza, Felsefe Söy/eşileri 'nin değerli iz-
leyicilerinc çok şey borçluyuz; oı-ılara ne kadar teşekkür etsek azdır. Sağolsunlar, varol-
suniar, biz, oniarla birlikte varız.

Prof. Dr. Betül Çcıtııksöken
M arnı arrı E ğ it i m K ö\,ii

20 Ocak 2006
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FELSEFE, SOYLEŞILERI IV:
ixsaN HAKLARI



ÇOCUK HAKLARI NEDIR,
NASIL KORUNUR?

GüNEv HaşrEııoĞru*

Giriş

Konuya, Vakfımızın adındaki "özgürlük" sözcüğünden girmek istiyorum. Özgür-

lük sözcüğünü biz "haklarını kullanma, kendi seçimlerini yapabilme ve kendini, yete-

neklerini, isteklerini, özgürce gerçekleştirebilme" anlamında kullandık. Çünkü Çocuk-
ların ve hatta büyüklerin suç sayılan eylemleri yapma nedenini burada görmekteyiz.

platon, "Bir toplumda suç varsa, o toplumda adalet olmadığı içindir" diyor. Bu söz

bizi teyit ediyor. Adaletin bulunduğu bir toplumda insanlar haklarını kullanırlar, hak ih-

lalleri olmaz. Kendi hür seçimleriyle yaşamlarını kurarlar, yeteneklerini, isteklerini öz-

gürce gerçekleştirirler.

Dünyada ye Ülkemizde Çocuğun Durumu

A) Dünyada Çocuğun Durıımu

Çocuklar doğdukları güncien başlayarak sağlık, beslenme, korunma, ilgi, sevgi gi-

bi konularda ihmal ve özensizlikle karşılaştıkları gibi, bütüıı çocukluk dönemleri bo-

yunca ailede sokakta, okulda. iş yerinde her türlü şiddct ve tacizle kıırşı karŞlYa kalıyor-

lar.

şiddet ve taciz denilcliğinde ilk akla gelen çocuğun dövülmesi, aç bırakma gibi ağır

cezalandırma, cinsel tecavüz ve sarkıntılık gibi durumlardır. l{albuki bunlardan daha

yaygın olan sevilmeme, dışlanma, ayrımcılık, onur kıran davranışlar ve itııate zorlanma

+ Av. Güney Haştenıoğlu, Çocııkları Yeniden Özgürli,ik Vakfı.
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çocukiarın yaşarnlarını karartmaktadır. Olııya bu şekilde bakınca yeryüzünde hakları
çiğnenmemiş çocuk sayısı neredcyse yok clenecek kadar azdır.

Çocukların fuhuşta kullanılınası, çocuklara yönelik sistematik cinsel taciz ve [eca-
vüzler ensest ilişkiler, çocuk köleliği, çocuk ticareti, çocuk işciliği, kız çocuklarına yö-
nelik ayrımcılık, çocukların organlarının çalınması, beslenme, sağlık ve eğitinı hakları-
nın ihlali, biralıınız konunun ahlaki ve vicdani yönüııü, insı.niığın geleceğini cie açıkca
tehdit etmektedir. Sanki insanlık çevre ile birlikte çocuğu da kirleterek topyekün bir 1,g1
oluşu hazırlamakta; kendi varlığına karşı tarihin en hain planını uygulamaya koymuş
görünınektedir.

Ultıslararasi sözleşmeler, her ülkenin iç hukuku çocukların haklarını korumak üze-
re Çoğu kere mükemmel hüküııler taşımaktadır. Ancak, bu hükümlerle fiili durum ara-
sında büyük bir açık vardır. Bu açık kin,ıi zarnan egemen zihniyetten, kimi zaman ülke-
ı-ı i n ekonoınik ve eğitimsel geriliğindeı,ı kaynaklanmaktadır.

B) Ülkemizde Çocuğuıı Durumıı

Ülkemizde çocuğun korunması, aile içindeki konumu, eğitimi, çalışııa koşulları
kısaca her konudaki hakları çeşilli yasalarda teminat altına alınınıştır. Ancak yasalar
toplumsal açıdan uyulması gereken asgari kurallardır. Çocuklara adil ve ahlaki yakla-
Şım Çok daha geniş bir çerçevede ele alınmadıkça çocuğun yüksek yırrarlnı asla koruya-
mayız. Günümüzde bir taraftaır aileniri ve okulun kutsalhğı, dokunulmazlığı anlayışı di-
ğer yandan sorunları çözecek kaynak ve örgütlenııenin bulunnıaması çocuğun yasalar
Çerçevesinde korunmasını dahi askıya almaktadır. Kaldı ki geleneksel ataerkil aile ya-
pısı bu yapının doğurduğu zihniyetin toplumca, hatta devletçe paylaşılması, karşılıklı
etkileşimle yeniden yeniden üretilnıesi, örıce çocuk haklan ihlallerinin önemsenmeme-
sine sonra da insan hakları bilincinin gelişmemesiııe yol açmaktadır.

Üikemizde çocuk otoriter bir aile yapısı içinde yaşama başlamakta otoriter bir okul
ve otoriter bir iş onamıyla kişiliğini şekillendirmekte ve sonunda o cia otoriter topluma
kendi katkısını yapmaktadır. Otoriter yapı ile kastettiğimiz itaat bekleyen kültürel yapı-
dır; yalın bir deyişle de güce itaattir. Erkeğin, babanın. parası olanıı-ı, siyasi ya da yö-
netsel erki kullaııanın gücüne itaat burada söz konusudur. Elbette bu güçlcrin sahipleri,
kendileriıre itaat etmesini bekledikleri kişiler üzerinde yaptırım gücüne de doğrudan ve-
ya dolaylı olarak sahiptirler.

Bu kültürel yapıda güce itaati beklenen kişilerin hakları yoktur, güç sahiplerinin iıı-
safi, merhameti, lütuf-ları, iyilik severliği vb. öznei düşünce biçin,ıleri sadece vardır. Bu
yapıda iierkes tarafindaır kabul ediiebilir biçimde adil olma, insan onurun] saygı göster-
me, Çocuğun yüksek yararlnın önceliği ve korunınası söz konusu olanıaz. İnsan hak]arı
dediğimiz zaman akla ilk gelen erdem olan adil olma ve insan onuruna saygı tösterme
tutum ve davranışları burada yer alınaz. İnsan hakları bilincinin ilk basaınağı çocukluk-
ta ç<ıcuk haklarıııdan yararlanılarak edinilmiş olan bilinçtedir. Çocukluk döneıninde
hııkla-rı ihlal edilmenriş çocuklar bedeııce ve zihin bakımından sağlıklı keııdinc sayglsı
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gelişmiş; dolayısıyla başkalanna karşı da saygıiı ve adil bireyler olarak toplumdaki yer-

lerini alırlar.

Bir Sivil Toplum Kuruluşu Olarak Deneyimlerimiz,
Gözlemlerimiz, Tespitlerimiz

Bilindiği gibi Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı yasalarla ihtilafa düşen
gençlerimizin yeniden topluma kazandırılmaları için çalışmalar yapmakta ve on dokuz
yılhk bir deneyime sahip bulunmaktadır. Vakıf bu konuda çalışan ilk sivil toplum ku-
ruluşudur ve halen tek vakıftır.

İstanbul Çocuk Mahkemelerinden gönderilen çocuklarla yapılan eğitim çahşmala-
rında uzman arkadaşlarımız gençlerimizde şu özellikleri tespit etmişlerdir:

I- ltaat Eğitimi:
Bu çocuklar, öncelikle babaya olmak üzere ailedeki büyüklere itaat için aşırı dere-

cede zorlanmışlardır . İtaat eğitimi sorgulayarak düşünme, daha doğru olanı keşfetme
ve o doğruya göre davranma becerisini çocuğa kazandırmıyor. Bu sebeple sorgulama-
yı, muhakeme etmeyi, karar almayı, söz hakkını kullanmayı, hayır diyebilmeyi bilmi-
yorlar, kendilerine güvenleri yok, kendilerine ve başkalarına saygı duymuyorlar, sağlık-
h bir sevgi ve dostluk ilişkisi kuramıyorlar, hak bilinci yok, ahlaki değerler gelişmemiş.

Onlar için iki durum var; korkmak veya korkmamak. Korkmadıkları zaman tüm kural-
ları çiğneyebiliyorlar. Bu çocuklar korkunca teslim oluyorlar; ancak onlan itaat ettir-
mek için kullanılan şiddetin dozu arttıkça bunu da kanıksıyorlar ve yüksek dozda bir

şiddet tehdidi yoksa yine kuralları çiğniyorlar.

2- Zaman ve çalışma konularındaki disiplin sorunu:
Zaman kullanma disiplini, çalışma disiplini, dikkat eğitimi bu çocuklarda çok za-

yıf. Bu nedenle ne okula ne işe uyum sağlayabiliyorlar. Bu çocuklar suç işlemeye eği-
limli olmaktan çok, köy kültüründen geldikleri, zaman ve çalışma disiplininin, bilgi,
dikkat ve özenin, saygı içeren bir sevginin yer almadığı yozlaşmış bir yaşam modeli ta-

rafından biçimlendirildikleri için günümüz koşullanna uyamıyorlar ve başka seçenek
kalmadığı için suç teşkil eden fiilleri işliyorlar.

3- Düşük ahlaki seviyede bir sosyal çevre:
Bu aile çevresi de olabilir, ailenin yaşadığı çevre de olabilir. Küfürlü konuşmalar,

cinsel imalı şakalar, açık saçık söz ve davranışlar, kişilerin birbirlerine veya doğrudan

çocuğa yönelik uygunsuz söz ve el şakalan çocuk açısından bir cinsel tacizdir ve suç
teşkil eden fiilleri işleyen çocuklar arasında yapılan araştırmalar, bu çocukların anlatı-
lan nitelikteki çevrelerde yetiştiklerini göstermiştir.
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4 - P arçalanmış aileler :

Büyük kentlerimize köyden göçle gelen, gecekondularda yaşayan aileler, gelenek-
sel büyük aileden kopmuştur. Ancak ana-baba ve çocuklardan oluşan bu aileyi modern
anlamda çekirdek aile sayamayız. Sosyolojik anlamda bu aileler parçalanmış ailelerdir.

Çünkü gecekondudaki ailenin babası ve annesi konumundaki insanlar, kente göçünce-
ye kadar büyük aile içinde yaşlılara itaat ederek onların otoritesi altında yaşıyorlardı.
Kendi başlarına karar verTne, doğru davranma becerisi kazanmamışlardı. Kısacası bu ai-
lelerde ana-baba konumundaki kişiler aynen çocuklarla itgili olarak yukarıda anlattığı-
mız özellikleri taşımaktadırlar. Yani çocuklarımızın ebeveynleri de neredeyse "çocuk
olgunluğu"nda kalmışlardır. Onlara da yol gösterilmesi ve yardım edilmesi gerekir. Ak-
si halde başa çıkılamayan sorunlar ailedeki şiddeti yoğunlaştırmakta ve bir kısır döngü
yaşanmaktadır. Bunun yanında boşanma, ebeveynden birinin ölümü, nedeniyle ikinci
bir eşle evlenmiş olma, işsizlik, alkol sorunlarrnın bulunduğu ailelerde çocukların duru-
ınu gerçek bir felakete dönüşmektedir. Bu koşullar altında şu kadar köylü nüfusu bu ka-
dar çocuk sahibi olmaya kalkarsa bu Türkiye'yi batırır. Bu insanlara da çok yazık ve ül-
kemize de çok yazıktır.

5- Sosyal kontrolun ortadan kalkması, iç kontrolun ise g,elişmemiş olması:
Küçük yerleşim birimlerinde herkes birbirini tanlr ve kontrol eder. Dolayısıyla in-

sanlar özellikje gençler yanlış davranışlardan doğal olarak sakınırlar. Ancak bir dış bas-
kı halinde devam eden sosyal kontrol eğitim ortaınının zayıflığı nedeniyle iç kontrolun
gelişmesini de engellediği için kente gelen kırsal kökenli ailelerin bireyleri, kentin sos-
yal kontolunun bazen yokluğu, bazan hafifliğibazan da kültürel biçim farklılığı nede-
niyle bu kişilerce algılanamayışı, yaşam alanının genişliği dolayısıyla kişilerarası tanı-

şıklığın ve haberleşmenin zorluğu gibi nedenlerle, kendilerini ve çocuklarını kontrol
edememektedir.

6- Kültür şoku:
Kültür şoku önemli bir sorundur. İtaate dayalı eski kültür yapısı TV, diziler, rek-

lamlar, basın, yönetimler okul tarafından devamiı pekiştirilirken, aynt kurumlar ai]ele-
re ve çocuklara çok başka yaşam biçimlerini de özeııdirerek sergilemektedir. Günümüz-
de ıııedya neredeyse sorumsuz yayıncıhğın zirvesine çıkn,ııştır.

7- Çocuğa karşı ı,e genelde giicü yeteniıı cliğerleriııa kcırşı ııygııladığı, şiddet:

Çocuğa karşı, çocuğun haklarıyla bağdaşmayan tutumlar, özeilikle çocuğa şiddet
uygulanması konusunda aile, okul, hatta savcılar, yargıçlar hepsi aynı eski zihniyeti ta-

şımaktadır. Kolaylıkla tahmin edebileceğiniz gibi Adalet Bakanlığına bağlı kapalı ku-
rumlardaki çocuklar veya Sosyal Hizınetler Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı kurum-
lardaki çocuklara karşı da aynı biçimde bir tutum, bütün aksine resmi deırıeçlere rağ-
men bütün acılığı ile sürdürülnrektedir.
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8-Dini eğitim:

Çocuk haklan ve eleştirel düşünmenin, muhakeme gücünün gelişmesi karşısında-
ki en önemli engellerden biri de çocuğa zihinsel ve duygusal olgunluğuna denk düşme-
yen dini bilgilerin verilmesidir ki, dini bilgi adı altında verilenlerin önemli bir bölümü
yanlıştır, hurafedir veya günümüzde geçerliliği olmayan belirlemelerdir. Çocuklar için
bir beyin yıkama değil, beyin yıkımı programı olan okullardaki din dersleri, Kur'an
Kursları bugünkü içeriği ile son derece zararlıdır ve çocuğun zihinsel yeteneklerinin ge-
lişmesini önlemektedir.

Çocuk din derslerinde ve Kur'an kurslarında anlamadığı bir dilde bir takım dualar
ezberlemekte, suçluluk duygusu kazanmakta, cehennem korkusu, cennet müjdesi gibi
safsatalarla kandırılmaktadır. Böylece çocuk, bireyselliğini kazanmış, düşünen bir ye-
tişkin olmak yerine dini inançların mutlak bilgiler olduğuna inanan ve bunları gerekir-
se şiddete başvurarak herkese kabul ettirmeyi göze alan tehlikeli robotlar haline gelebi-
lecektir. Hem laik eğitimden bahsetmek hem de zorunlu ve bu içerikte din derslerini
müfredata koymak hepimizi aldatmaya kalkmaktır.

Çocuğun zihinsel gelişimi laik öğretim ve eğitimle gerçekleşir. Çünkü ancak laik bir
ortamda her şeyi sormak, sorgulamak mümkündür. Ancak laik ortamda insanlar kendi
kaderlerini kendilerinin tayin ettiklerinin ve bu konudaki büyük güçlerinin bilincine va-
nrlar. Din gerçekten afyondur. Pararıtez içinde şunu belirtmeliyim ki ben şahsen ateist
bir kişi değilim. Tanrı'ya inanıyorum. Ancak Tanrı'ya inanmak demek benim için; her
gün bir öncekinden daha erdemli bir insan olmaya çalışmak, her bildiğinden kuşku du-
yup yeniden ve yeniden sormak, sorgulamak ve yeni olanı kabul ederek kendini değişi-
me uğratmak demek, insanları, çocuklan ve tüm varhkları sevmek ve onlara hizmet et-

mek demek. Tann mutlak güzelliktir ve bütün erdemlerin kaynağıdır. Bunlann öğretil-
mediği bir din eğitiminin dünyayı ne hale getirdiği ortadadır. Günümüzde din, şiddetin
kaynaklanndan biri olarak egemen güçlerce kendi çıkarlan için kullanılmaktadır.

9- Televizyonun zararlı etkileri:
Ükemizde televizyon en çok kırsal kökenli kişiler tarafından izleniyor. Vakfın he-

def kitlesi durumundaki çocukları ele alırsak, çocuk okula gitmiyor veya bir işte çalış-
mıyorsa evdeki uyanık oiduğu zamanının neredeyse tamamını televizyon karşısında ge-

çinnekte ve tüm programları denetimsiz olarak izlemektedir. Amerika Birleşik Devlet-
lerinde yapılan bir araştırmanın soı,ıuçlarına göre, çocuklar lise son sınıfa kadar yirır-ıi

bin saat televizyon izliyor ve kırk bin cinayet olayına tanık oluycr. Bizim ilgi alanımı-
za giren bu çocukların genelde lise öğrenimine devaın edeınediklerini düşünürsek bu
sayıların daha yüksek olacağı sonucuna varılabilir.

]0- Okul sistenıiııiıı ç,ocııklura uyguıı olmayışı:
Ülkemizde zorunlu ilköğretiınle çocukların okulda olma yaşı on beşe çıttı. İlkclğ-

retimin sekiz yıla çıkarılması kararından sonra okullardaki öğretim ve eğitimin niteiiği-
ıriı,ı arttığı, sınıfta kalanların sayısının azaldığı yolunda resıni açftlamaları medyada gö-
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rüp okuyoruz. Bu haberler doğru değildir. Okula giden çocuklarımızın durumunu izli-
yor\z. Çocuklarımız hiçbir şey öğrenmeden, ne yaşama ne bir sonraki öğrenim kade-
melerine hazırlanmadan hatta Türkçeyi doğru dürüst okuyup, yazıp konuşamadan ilk-
öğretimden mezun oluyorlar. Bu tutum nesilleri harcamaktır, ülkenin geleceğini karart-
maktır. Düşmanlarımız, eğer varsa, bize kötülük yapmak, bizi yok etmek isteselerdi bu
kadarını planlayamazlardı.

Sonuçta ortaya çıkan nedir? Hakları ihlal edildiği için zihinsel ve bedensel geliş-
mesi deforme olmuş gençler ve yetişkinler, kimi zaman bir çizgiye kadar kimi çevrele-
rin çıkarlarına bilinçsizce alet edilebilirler, bu çizgiden öte çoğu zaman denetlenemez-
ler, barajlan yıkar felaketlere neden olurlar. Günümüzde bunun örneklerinin ne kadar

çok olduğu da ortada olan bir durumdur.

Çocuk Hakları Nasıl Korunabilir?

]- Devlete düşeıı koruma önlamleri

a) Eğitim hakkı:
Son zaınanların dillerden düşmeyen söylemlerinden biri de "devlet küçülmelidir"

söylemi. Hatta Milli Eğitim Bakanlarından biri, yakın zamanda, espri mi yoksa modern-
lik gösterisi mi bilemediğim bir söz sarfetti: "Milii eğitim sadece devlete bırakılamayacak
kadar ciddi bir iştir"dedi. Okulların özelleştirilmesini teşvik, okullann yerel yönetimlere
bağlaı,ıması için zihinleri hazırlamak her ne ise, bu söz aslında yanlış bir sözdür.

Devlet laik öğretime her zamankinden daha fazla önem vermek, çocuklarımıza pa-

rasız ve nitelikli bir eğitim sağlamakla yükümlüdür. En önemli sorunumuz eğitimdir ve
en öneınli sorunumuz öğretmenlerimizin eğitimidir. Bugün öğretmenlerimiz bozuk dü-
zenin öğretmenleri oldular. Okullar çocuk haklarının en yaygın olarak ihlal ediidiği or-
tamlar haline geldi. Çocuğun anayasal temel hakları olan:

* Beden bütünlüğü ve bedenin saldırıya karşı dokunulmazlığı, onur ve saygınlığı-
nın korunması hakkı.

* Eşit ıı,ıuaınele görme ve ayrımcıiık yasağı,
* Düşünce vicclan ve din özgürlüğü,
x Görüşlerini açıklama ve bunların dikkate alınınasını isteme hakkı okullarımızdıı

fiilen sağlanamaınaktadır.
Kadınlarımız arasında okuma yazma oranı her gün biraz daha düşüyor. Halbuki kız

çocuklarının okuması kültürel değişimi sağlayacak, cinslerarası eşitliği getirecek, aile-
den başlayacak bir insan hakkı bilincini yaratacak çok önemli bir konudur.

Halkın okuma yazma biliyor diye kayıtlara geçenlerinin de büyük bir bölümü an-
cak tabela okuyor. Yükseköğrenim görmek ise erdemli olmak anlamına geimiyor. O za-
man kimi kiıne teslim etmek üzere özelleşmeyi savunuyoruz? Bir tarafta eğitimsiz ve
öğrenimsiz halk yığınları ki tarikatlardan medet umuyor, çağa entegre olamayışını cen-
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nete giderek telafi etmeyi ümit ediyor, diğer tarafta zekAsını ve bilgisini zavallı insan-

ları kendi çıkarları doğrultusunda kullanan okumuş kişiler...
Devlet, alt gelir gruplarındaki ailelerin orta veya ortanın altında zekAlı çocukları-

na, en az üstün zekAlı ve yetenekli çocuklara verdiği kadar önem vermelidir. Çünkü, de-

mokrasi ve insan hakları halkın çoğunluğunun bilinci üzerinden gelişir ve gerÇekleŞir.

Sivil toplum bu kategorideki insanların eğitimi ile oluşur. Üstün zekA ve üstün yetenek

sahibi olmak erdemli olmak demek değildir. Demokrasi ve insan hakları elbette erdem-

li insanlar ister. Ama buna güvenerek, demokrasinin ve insan haklarının gerÇekleŞıne-

diği de ortadadır. Demokrasi denetim ister; denetleyecek olan geniş halk yığınlarıdır.

Ancak onlar bugün tüm dünyada kasıtlı olarak ihmal edilmektedirler.

Çocukların on sekiz yaşına kadar okul çatısı altında kalmaları sağlaırmalıdır. Bugün

ülkemizdeki okulların müfiedatı tektir. Bu programa uyabilen başanhdır; uyamayan ap-

tal veya tembel olarak değerlendirilir. Halbuki okullarımızdan pek çok aptal (|) mezun ol-

makta pek çok zeki insan ise atılmaktadır. Oysa bunu eğitimciler de görüyor. Ancak bu

nasıl bir atalettir ki, gelişmiş ülkelerdeki alternatif okul ömekleri de ortada olduğu halde

çocuklarımız tek tip öğretimle tek kulvarda koşturuluyor ve eğitim hakları ihlal ediliyor'i

çocuğun eğitim hakkı dediği miz zaman kastedilen eğitim modeli, ezberci veya ita-

at üzerine kurulu eğitim değildir. Böyle bir eğitim zaten eğitim hakkının ihlalidir. Çün-
kü çocuğu geliştirmiyor. Eğitim deyince daima eleştirel düşünmeyi, erdemli olmayı ge-

liştiren modeli kastediyoruz.
Öte yandan çocuk haklarının korunması yetişkinlerin her konuda eğitimli olmasıy-

la mümkündür. Devletin halk için, her yaştaki kadın ve erkek için yaşamboyu eğitim

projeleri oluşturması gerekir.
Sivil Toplum Kuruluşları devleti bu konularda zorlamalı, projeler üretmeli, devlet-

le işbirliği yapmah; ancak yukarıda özetlenen politikalardan asla ödün vermemelidir.

Elbette bu arada özürlü çocuklann durumu var ki içler acısı demekten başka söz bula-

mlyoruZ.

b) Nüfus planlaması politikaları:

Çocuk haklarının önündeki engellerden biri de ailelerin çok sayıda çocuk sahibi ol-

malandır. Askere gitmeden ve iş bulmadan evlenmenin, bakamayacağı kadar çok sayı_

da çocuk sahibi olmanın yanlışlığı her firsatta her yerde anlatılmalı; aile planlaması ko-

nusunda devlet bireylere yardımcı olmahdr. Okuldaki şiddetin, hak ihlallerinin ve ni-

teliksiz eğitimin nedenlerinden biri de kalabalık sınıflardır, Çok çocuklu bir ailede ne

eğitim hakkından, ne çocuğun onurundan, söz hakkmdan, sevgi, ilgi hakkından, beslen-

me hakkından söz etmek olanaklıdır.

c) Çocukla ilgili sağlık politikaları:
"Çocukların özel ilgi ve yardıma haklan olduğu", "çocuğun üstün yararı ve önce-

lik hakh" uluslararası belgelerde yer almıştır; ama uygulamada hakların korunmadığı,

örneğin, çocukların hastane kapılarında beklediği açıkça görülmektedir.
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Alt gelir gruplanndaki ailelerin çocukları gebelik döneminden itibaren kayıt altına
alınmalı, başta zekA geriliğine neden olan durumlar olmak izere parasız sağlık hizmeti
verilmelidir.

Bütün bunlar sosyal devletin görevleridir ve dünyada sosyal devlet anlayışı artık
terk edilmektedir deniyorsa o zaman insan haklarından hiç söz etmeyelim. Boş yere bir-
birimizi aldatmayalım. Çünkü ülkemizde ve tüm dünyada milyarlarca insan sosyal dev-
letin yardımına muhtaçtır. Devlet yapısı üç beş kişinin hükümran olacağı şan ve şöhret
içinde kendi egosunu tatmin edeceği bir yapı değildir. Devlet hizmet için vardır. Bir ta-
raftan "devlet baba" anlayışını zihinlerde canlı tutarak insanların, bireylerin olgunlaş-
maslnl engelleyeceksin sonra "özel politikalar" uyguladığın insanları kurda kuşa yem
edecek; üstelik bir de insan haklarından söz edeceksin. Sosyal devlet ortadan kalkarsa,
dünyamızda yepyeni bir kölelik sisteminin doğacağı açıktır.

d) Çalışan çocuklar:
Biliyor musunuz, çahşan çocukların önemli bir bölümü çalışarak kazanacağı bir-

kaç kuruş için değil, okul dışında kaldığı için, bir sanat sahibi olsun diye, kötü arkadaş-
lar edinip sokaklarda dolaşmasın diye, nerede olduğunu annesi, babası bilsin diye çalı-
şıyor. Demek ki doğru bir eğitim ve okul politikamız olsa çocuk işçiliğinin ülkemizde-
ki profili değişecek.

Çalışan çocukların ve ailelerinin ise ayrıca hak arama eğitiminden geçirilmesi ge-
rekir. Çünkü haklarını bilmek ayrıdır; bu hakları talep etmek ayrıdır ve bir güç ister. Ça-
lışan çocukların sosyal güvenlik hakları ne yazık ki ne devlet tarafindan tam korunabi-
liyor ne de aile bu hakları talep edebiliyor.

e) Dernek kurma hakkı, derneğe üye olma hakkı:
Bu hak "Çocuk Hakları Sözleşmesi"nde var; ancak Dernekler Yasası bu hakkı ta-

nrmıyor. Halbuki dernekler veya sivil toplum kuruluşları toplumsal değişimin odak
noktalarıdır. Kız ve erkek çocukların eşit koşullarda, cinsiyet ayınmı olmaksızın, birlik-
te iş yapmayı, proje üretmeyi öğrenecekleri ortamlardır. Sivil toplum kuruluşları ayrıca
yurttaşhk okullarıdır. Sivil toplum kuruluşlarına küçük yaşta üye olmak yetişmekte olan
kişiye toplumsal sorumluluk, duyarlılık kazandırır. Çocukları bu haktan mahrum etmek
üstelik ceza tehdidi içeren bir hükümle bu işi bir bakıma "sağlama bağlamak" (!) ülke
İçİn kayıptır.

l; Korunmaya muhtaç çocukların hakları ve devletin tutumu:
Bu konuda, çeşitli onarımlardan geçmiş bir yasamız var. Bu yasaya göre çalışan

Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumumuz var. Nasıl çalıştığı, çocukları ve hakla-
rını nasıl koruduğu yıllardır tartışılr. Ayrıca Kur'an Kursu adı altında gözden uzak bir_
takım yerlerde çocuklar barındırılır, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumunun se-
si çıkmaz. Ama Bolluca'da bir sivil toplum kuruluşu tarafindan modern bir çocuk köyü
kuruldu. Kusursuz olarak yıllarca çahştı. Buna rağmen ilgili yasaya dayanılarak köy
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devredildi ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumunun diğer kurumlarına benze-

tildi.
Korunmaya muhtaç çocuklar konusunun mutlaka çağdaş biçimde ele alınması ve

bu konuda çahşan derneklerin kurumun vesayetinden kurtanhp eşit muhataplar olarak

kurumla işbirliği yapan politika üreten sivil toplum kuruluşu haline gelmesi gerekir. Bu,

resmi kurumun da gelişmesine hizmet eder.

g) Ceza yasaları karşısında çocuk hakları:
Polisten başlayarak, çocuk mahkemelerinde ve kapalı kurumlardakİ çocuklarıı-ı

hakları devlete emanet edilmiştir. Ülkemizdeki tüm kurumlarda aileden başlayarak Ço-

cuğa ve haklarına karşı tutum ne ise bu konuda da tutum aynıdır.

Her şeyden önce çocuk ve suç, çocuk ve ceza sözcükierinin birlikte kullanılmaya-

cağı bir anlayışın geliştirilmesi lazımdır. Yasalarla ihtilafa düşen çocuklar iÇin cezata-

yini değil eğitici programlar oluşturulmah, kapalı kurumlar bir okul gibi düzenlenmeli-

dir. Hapis cezası alan çocuğun bu talihsizliği, okul gibi eğitim verilen bir kapalı kurum-

da iyi bir talihe çevrilebilir. Yasalarla ihtilafa düşen ve ceza alan çocuklar konusu Tür-

kiye'nin en kolay çözeceği sorundur. Çünkü bu çocukların sayısı geçen yıl 2500 civa-

nnda idi. Bugün 30OO veya 3500 olabilir. Bu sayıdaki çocuk için devletimiz en mükem-

mel rehabilitasyon imkAnlarını sağlayabilir.

h) Çocuk hakları ve insan haklan konusunda sivil toplum kuruluşları neler yapabi-

lir?
Ülkemizde her gün biraz daha güçlenen bir sivil toplum kuruluşu hareketi var. Bu

hareketin içinde yer alan sivil toplum kuruluşlannda bir bilgi ve deneyim birikimi oluŞ-

tu. Sivil toplum kuruluşları yöneticileri ve çalışanları daha özgür bir çalışma alanında,

bürokrasinin engellerinden uzak, yatay örgütlenme modelinin yaratıcı atmosferi iÇinde

yeni çözümler, yeni kaynaklar bulabiliyor. Yönetimlerin bundan yararlanmasr yazıktır.

Kuşkusuz yöneticilerde de bizlerin sahip olmadığı değerler var. Bunlar iyi bir işbirliği
içinde birleştirilmelidir. Ne yazık ki bugüne kadar bu tam olarak sağlanamadı. Taraflar

hiçbir projede eşit muhataplar olarak bir araya gelemedi. Çözüm için kullanılacak ener-

ji ve zaman bir güç gösterisi, bir bilek güreşi için kullanıldı. Şu kabul edilmelidir ki so-

runlar, hele çocuk ve insan hak_ları alanındaki sorunlar için devlet-sivil toplum kurulu-

şu işbirliği şarttır. Bu aynı zamandakatılımcı demokrasinin en önemli gerÇekleŞme ko-

şullanndan biridir.

i) Sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkiler birimleri kurulmah:

Merkezi yönetimde görev alanlar, sivil toplum kuruluşlarıyla ilişki kurmayı bilmi-
yorlar. Yerel yönetimlerdeki görevliler de merkezi yönetimdekileri model alıYorlar.

Nasıl her Bakanlıkta ve çeşitli resmi ve özel kuruluşlarda bir halkla ilişkiler birim-

leri varsa, aynı biçimde sivil toplum kuruluşlanyla ilişkiler birimleri de kurulmalıdır.

Çünkü sivil toplum kuruluşlanyla ilişki de bir bilgi ve deneyim işidir. Çalışma yaşamını
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amir-memur ilişkisi içinde geçiren yöneticiler için sivil toplum kuruluşlanyla işbirliği
iliŞkisi kurmak çok zor olabiliyor. Özellikle yönetici o göreve yeni gelmişse ve o görev
konusunda daha önce çahşması yoksa karşısına gelen sivil toplum kuruluşu temsilcisinin
bilgi ve deneyimini kabullenmesi ve işbirliği yapması çok zor oluyor. işte bu noktada si-
vil toplum kuruluşlarıyla ilişkiler biriminin yardımına ihtiyacı oluyor.

SonuÇ: Çocuklara haklarının sağlanması insan hakları bilincinin ilk basamağıdır.
Hakların ihlal edilmemesi, ancak eğitim yoluyla sağlanabilir. Devletin bu konudaki gö-
revleri bitmemiŞtir. Devlet ülkede adil bir ortaın yaratmakla yükümlüdür. Suç işleyeni
cezalandırmak değil, suça meydan vermeyecek eğitimi ve adaleti devlet sağlamak ge-
rekınektedir. Devlet, sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını kolaylaştırmak, istekleri-
ni dikkate almak ve on]arla işbirliği yapmakla çocuk haklarrnı ve buna bağlı olarak in-
san haklarlnı hayata geçirebilir. Ayrıca demokrasinin sadece bu hakların bulunduğu
yerde varolabileceğini de hiç unutmamalıyız.
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