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A Reminder in the 21st Century:”Remember Human Rights”
21.Yüzyılda Bir Hatırlatma: “İnsan Haklarını Unutma”

P ROJE MİZ
İnsanlık ailesinin bütün üyelerinin doğal yapısındaki onuru ile eşit ve devredilemez haklarını tanımanın dünyada özgürlük, adalet ve barışın temelini oluşturduğu yadsınamaz bir gerçektir.  
21. Yüzyıla kadar insanlığın geçirdiği binlerce badire, savaş ve insanlığı derinden etkileyen asırların felaketleri… İnsan haklarını göz ardı etmenin ve hor görmenin, insanlığın vicdanında infial uyandıran barbarca nice eylemlere yol açtığını açıkça ortaya koymaktadır.  
İnsanların korku ve yoksunluktan kurtulması, konuşma ve inanma özgürlüğüne sahip olması, insanın zorbalık ve baskıya maruz kalmaması için, insan haklarının hukukun egemenliğiyle
korunmasının önemli olduğunu, bu konunun kamu kurum ve kuruluşları sivil toplum kuruluşları
işbirliği ile projeler ve hak odaklı çalışmalar yoluyla sıklıkla işlenmesi gerekliliği yüzyılımızda da
önemini korumaktadır. Resmi ve özel kurumların yönetici, idareci, öğretmen, öğrenci ve velilerinde İnsan Hakları ile ilgili farkındalık ve konu özel alana ilişkin kavramlara (ifade özgürlüğü,
yaşama hakkı, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ayrım gözetmeme gibi prensiplere) karşı olumlu
tutum geliştirmek, farkındalığı artırmak, yasal otorite konumunda olan yöneticilere, öğretmenlere İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi kapsamındaki haklarla ilgili eğitimler yapmak, çalışmanın
en önemli ihtiyaç kaynağını oluşturmuştur.
“Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdanla donatılmışlardır, birbirlerine kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar.” İle başlayan “Herkes ırk, renk,
cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka türden kanaat, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet,
doğuş veya başka türden statü gibi herhangi bir ayrım gözetilmeksizin, bu Bildirgede belirtilen
bütün hak ve özgürlüklere sahiptir.” “Herkesin yaşama hakkı ile kişi özgürlüğü ve güvenliğine
hakkı vardır.”  İle devam eden evrensel bildirgenin bugünün insanına hem yerel anlamda hem
de dünyadaki savaşlar ve insanlığın karşı karşıya olduğu evrensel felaketler düşünüldüğünde
tüm insanlığa yeniden hatırlatılması gerekmektedir. İnsanlık büyük acılar çekmiş, büyük kayıplar yaşamış ve 21. Yüzyıla gelmiştir, 21. Yüzyıl bir teknoloji ve uzay çağı olarak tanımlansa da
insanlığın savaşlar, göçler ve travmalardan kaynaklanan ıstırapları son bulmamıştır. Bu çalışma
ile insan hakları alanında çalışan uzman, yasa koyucu, yönetici, öğretmen, öğrenci ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerini bir araya getirerek bir “İnsan Hakları Çalıştayı” gerçekleştirdik. Kamu
spotları ve “İnsan Haklarını Unutma” yayını hazırlayarak sesimizi daha geniş kitlelere duyurmak
için çalışmalar yaptık. Projemize destek olan tüm paydaşlarımıza özellikle de Avrupa Birliği Sivil
Düşün Programı ekibine sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.
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INSAN
HAKLARI
EVRENSEL
BEYANNAMESI
İnsanlık ailesinin bütün üyelerinde bulunan haysiyetin ve bunların eşit ve devir kabul etmez haklarının tanınması hususunun, hürriyetin, adaletin ve dünya barışının temeli olmasına,  
İnsan haklarının tanınmaması ve hor görülmesinin insanlık vicdanını isyana sevk eden
vahşiliklere sebep olmuş bulunmasına, dehşetten ve yoksulluktan kurtulmuş insanların, içinde
söz ve inanma hürriyetlerine sahip olacakları bir dünyanın kurulması en yüksek amaçları olarak  
ilan edilmiş bulunmasına,  
İnsanın zulüm ve baskıya karşı son çare olarak ayaklanmaya mecbur kalmaması için insan
haklarının bir hukuk rejimi ile korunmasının esaslı bir zaruret olmasına,  
Uluslararasında dostça ilişkiler geliştirilmesini teşvik etmenin esaslı bir zaruret olmasına,  
Birleşmiş Milletler halklarının, Antlaşmada, insanın ana haklarına, insan şahsının haysiyet
ve değerine, erkek ve kadınların eşitliğine olan imanlarını bir kere daha ilan etmiş olmalarına ve
sosyal ilerlemeyi kolaylaştırmaya, daha geniş bir hürriyet içerisinde daha iyi hayat şartları kurmaya karar verdiklerini beyan etmiş bulunmalarına,  
Üye devletlerin, Birleşmiş Milletler Teşkilatı ile işbirliği ederek insan haklarına ve ana hürriyetlerine bütün dünyada gerçekten saygı gösterilmesinin teminini taahhüt etmiş olmalarına,  
Bu haklar ve hürriyetlerin herkesçe aynı şekilde anlaşılmasının yukarıdaki taahhüdün yerine getirilmesi için son derece önemli bulunmasına göre,  
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, İnsanlık topluluğunun bütün fertleriyle uzuvlarının bu
beyannameyi daima göz önünde tutarak öğretim ve eğitim yoluyla bu haklar ve hürriyetlere
saygıyı geliştirmeye, gittikçe artan milli ve milletlerarası tedbirlerle gerek bizzat üye devletler
ahalisi gerekse bu devletlerin idaresi altındaki ülkeler ahalisi arasında bu hakların dünyaca fiilen
tanınmasını ve tatbik edilmesini sağlamaya gayret etmeleri amacıyla bütün halklar ve milletler
için ulaşılacak ortak ideal olarak işbu İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini ilan eder.  
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Madde 1:

Madde 2:

Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve
vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyeti ile hareket etmelidirler.  
Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir akide,
milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin işbu Beyannamede ilan olunan tekmil haklardan ve bütün hürriyetlerden istifade edebilir.  
Bundan başka, bağımsız memleket uyruğu olsun, vesayet altında bulunan,
gayri muhtar veya sair bir egemenlik kayıtlamasına tabi ülke uyruğu olsun,
bir şahıs hakkında, uyruğu bulunduğu memleket veya ülkenin siyasi, hukuki veya milletlerarası statüsü bakımından hiçbir ayrılık gözetilmeyecektir.  

Madde 3:

Yaşamak, hürriyet ve kişi emniyeti her ferdin hakkıdır.  

Madde 4:

Hiç kimse kölelik veya kulluk altında bulundurulamaz; kölelik ve köle ticareti her türlü şekliyle yasaktır.  

Madde 5:

Hiç kimse işkenceye, zalimane, gayriinsani, haysiyet kırıcı cezalara veya
muamelelere tabi tutulamaz.  

Madde 6:

Herkes her nerede olursa olsun hukuk kişiliğinin tanınması hakkını haizdir.  

Madde 7:

Kanun önünde herkes eşittir ve farksız olarak kanunun eşit korumasından
istifade hakkını haizdir. Herkesin işbu Beyannameye aykırı her türlü ayırt
edici muameleye karşı ve böyle bir ayırt edici muamele için yapılacak her
türlü kışkırtmaya karşı eşit korunma hakkı vardır.  

Madde 8:

Her şahsın kendine anayasa veya kanun ile tanınan ana haklara aykırı muamelelere karşı fiilli netice verecek şekilde milli mahkemelere müracaat
hakkı vardır.  

Madde 9:

Hiç kimse keyfi olarak tutuklanamaz, alıkonulanamaz veya sürülemez.  
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Madde 10:

Madde 11:

Madde 12:

Madde 13:

Madde 14:

Madde 15:

Herkes, haklarının, vecibelerinin veya kendisine karşı cezai mahiyette herhangi bir isnadın tespitinde, tam bir eşitlikle, davasının bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından adil bir şekilde ve açık olarak görülmesi
hakkına sahiptir.
1. Bir suç işlemekten sanık herkes, savunması için kendisine gerekli bütün
tertibatın sağlanmış bulunduğu açık bir yargılama ile kanunen suçlu olduğu tespit edilmedikçe masum sayılır.  
2. Hiç kimse işlendikleri sırada milli veya milletlerarası hukuka göre suç
teşkil etmeyen fiillerden veya ihmallerden ötürü mahkûm edilemez. Bunun
gibi, suçun işlendiği sırada uygulanabilecek olan cezadan daha şiddetli bir
ceza verilemez.  

Hiç kimse özel hayatı, ailesi, meskeni veya yazışması hususlarında keyfi
karışmalara, şeref ve şöhretine karşı tecavüzlere maruz bırakılamaz. Herkesin bu karışma ve tecavüzlere karşı kanun ile korunmaya hakkı vardır.  

1. Herkes herhangi bir devletin sınırları dâhilinde serbestçe dolaşma ve
yerleşme hakkına haizdir.  
2. Herkes, kendi memleketi de dâhil, herhangi bir memleketi terk etmek ve
memleketine dönmek hakkına haizdir.  

1. Herkes zulüm karşısında başka memleketlerden mülteci olarak kabulü
talep etmek ve memleketler tarafından mülteci muamelesi görmek hakkını
haizdir.  
2. Bu hak, gerçekten adi bir cürüme veya Birleşmiş Milletler prensip ve
amaçlarına aykırı faaliyetlere müstenit kovuşturmalar halinde ileri sürülemez.  
1. Her ferdin bir uyrukluk hakkı vardır.  
2. Hiç kimse keyfi olarak uyrukluğundan ve uyrukluğunu değiştirmek hakkından mahrum edilemez.  
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Madde 16:

1. Evlilik çağına varan her erkek ve kadın, ırk, uyrukluk veya din bakımından hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın evlenmek ve aile kurmak hakkına
haizdir. Her erkek ve kadın evlenme konusunda, evlilik süresince ve evliliğin sona ermesinde eşit hakları haizdir.  
2. Evlenme akdi ancak müstakbel eşlerin serbest ve tam rızasıyla yapılır.  
3. Aile, cemiyetin tabii ve temel unsurudur, cemiyet ve devlet tarafından
korunmak hakkını haizdir.  

Madde 17:

1. Her şahıs tek başına veya başkalarıyla birlikte mal ve mülk sahibi olmak
hakkını haizdir.  
2. Hiç kimse keyfi olarak mal ve mülkünden mahrum edilemez.  

Madde 18:

Her şahsın, fikir, vicdan ve din hürriyetine hakkı vardır; bu hak, din veya
kanaat değiştirmek hürriyeti, dinini veya kanaatini tek başına veya topluca,
açık olarak veya özel surette, öğretim, tatbikat, ibadet ve ayinlerle izhar
etmek hürriyetini içerir.  

Madde 19:

Her ferdin fikir ve fikirlerini açıklamak hürriyetine hakkı vardır. Bu hak,
fikirlerinden ötürü rahatsız edilmemek, memleket sınırları mevzubahis olmaksızın malumat ve fikirleri her vasıta ile aramak, elde etmek veya yaymak hakkını içerir.  

Madde 20:

1. Her şahıs saldırısız toplanma ve dernek kurma ve derneğe katılma serbestisine maliktir.  
2. Hiç kimse bir derneğe mensup olmaya zorlanamaz.  

1. Her şahıs, doğrudan doğruya veya serbestçe seçilmiş temsilciler vasıtasıyla, memleketin kamu işleri yönetimine katılmak hakkını haizdir.  

Madde 21:

2. Her şahıs memleketin kamu hizmetlerine eşitlikle girme hakkını haizdir.  
3. Halkın iradesi kamu otoritesinin esasıdır; bu irade, gizli şekilde veya
serbestliği sağlayacak muadil bir usul ile cereyan edecek, genel ve eşit oy
verme yoluyla yapılacak olan devri ve dürüst seçimlerle ifade edilir.  
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Madde 21:

Her şahsın, cemiyetin bir üyesi olmak itibariyle, sosyal güvenliğe hakkı
vardır; haysiyeti için ve şahsiyetinin serbestçe gelişmesi için zaruri olan
ekonomik, sosyal ve kültürel hakların milli gayret ve milletlerarası işbirliği
yoluyla ve her devletin teşkilatı ve kaynaklarıyla mütenasip olarak gerçekleştirilmesine hakkı vardır.  

1. Her şahsın çalışmaya, işini serbestçe seçmeye, adil ve elverişli çalışma
şartlarına ve işsizlikten korunmaya hakkı vardır.  

Madde 22:

2. Herkesin, hiçbir fark gözetilmeksizin, eşit iş karşılığında eşit ücrete hakkı vardır.  
3. Çalışan her kimsenin kendisine ve ailesine insanlık haysiyetine uygun
bir yaşayış sağlayan ve gerekirse her türlü sosyal koruma vasıtalarıyla da
tamamlanan adil ve elverişli bir ücrete hakkı vardır.  
4. Herkesin menfaatlerinin korunması için sendikalar kurmaya ve bunlara
katılmaya hakkı vardır.  

Madde 23:

Madde 24:

Her şahsın dinlenmeye, eğlenmeye, bilhassa çalışma müddetinin makul
surette sınırlandırılmasına ve muayyen devrelerde ücretli tatillere hakkı
vardır.  

1. Her şahsın, gerek kendisi gerekse ailesi için, yiyecek, giyim, mesken,
tıbbi bakım, gerekli sosyal hizmetler dâhil olmak üzere sağlığı ve refahını
temin edecek uygun bir hayat seviyesine ve işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, ihtiyarlık veya geçim imkânlarından iradesi dışında mahrum bırakacak
diğer hallerde güvenliğe hakkı vardır.  
2. Ana ve çocuk özel ihtimam ve yardım görmek hakkını haizdir. Bütün
çocuklar, evlilik içinde veya dışında doğsunlar, aynı sosyal korunmadan
faydalanırlar.  
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1. Her şahsın öğrenim hakkı vardır. Öğrenim hiç olmazsa ilk ve temel safhalarında parasızdır. İlköğretim mecburidir.  

Madde 25:

Teknik ve mesleki öğretimden herkes istifade edebilmelidir. Yükseköğretim, liyakatlerine göre herkese tam eşitlikle açık olmalıdır.  
2. Öğretim insan şahsiyetinin tam gelişmesini ve insan haklarıyla ana hürriyetlerine saygının kuvvetlenmesini hedef almalıdır. Öğretim bütün milletler, ırk ve din grupları arasında anlayış, hoşgörü ve dostluğu teşvik etmeli
ve Birleşmiş Milletlerin barışın idamesi yolundaki çalışmalarını geliştirmelidir.  
3. Ana baba, çocuklarına verilecek eğitim türünü seçmek hakkını öncelikle
haizdirler.  

Madde 26:

1. Herkes, topluluğun kültürel faaliyetine serbestçe katılmak, güzel sanatları tatmak, ilim sahasındaki ilerleyişe iştirak etmek ve bundan faydalanmak hakkını haizdir.  
2. Herkesin yarattığı, her türlü bilim, edebiyat veya sanat eserlerinden mütevellit manevi ve maddi menfaatlerin korunmasına hakkı vardır.  

Madde 27:

Herkesin, işbu Beyannamede derpiş edilen hak ve hürriyetlerin tam tatbikini sağlayacak bir sosyal ve milletlerarası nizama hakkı vardır.  

1. Her şahsın, şahsiyetinin serbest ve tam gelişmesi ancak bir topluluk
içinde mümkündür ve şahsın bu topluluğa karşı görevleri vardır.  

Madde 28:

2. Herkes, haklarının ve hürriyetlerinin kullanılmasında, sadece, başkalarının haklarının ve hürriyetlerinin gereğince tanınması ve bunlara saygı gösterilmesi amacıyla ve ancak demokratik bir cemiyette ahlâkın, kamu düzeninin ve genel refahın haklı icaplarını yerine getirmek maksadıyla kanunla
belirlenmiş sınırlamalara tabi tutulabilir.  
3. Bu hak ve hürriyetler hiçbir veçhile Birleşmiş Milletlerin amaç ve prensiplerine aykırı olarak kullanılamaz.  

Beyannamenin hiçbir hükmü, herhangi bir devlete, zümreye ya da ferde, bu
Beyannamede ilan olunan hak ve hürriyetleri yok etmeye yönelik bir faaliyete
girişme ya da eylemde bulunma hakkını verir şekilde yorumlanamaz.
Kaynak:
Hâkimler ve Savcılar Kurulu (hsk.gov.tr)
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TARİHTEN BUGÜNE
İNSAN HAKLARI
İnsan hakları; ahlaki, siyasi, hukuki, dini, kültürel ve toplumsal boyutları olan disiplinler
arası bir kavram olup, tarihsel kökleri de insanlık kadar eskidir. Değişik isim ve formatta bile
olsa tarih boyunca insanlar temel hak ve özgürlükleri uğruna mücadeleler vermiş ve 10 Aralık
1948’de Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi’nin (EİHB) BM Genel Kurulu’nca kabul edilmesiyle,
bu mücadele kurumsal ve küresel bir yapıya kavuşmuştur.

İnsan hakları, insanların doğuştan hiçbir şarta
bağlı olmaksızın sahip olduğu haklardır.
İnsan Hakları Nedir? Literatürde bir
dizi insan hakları tanımlarına rastlamak mümkündür. Diğer sosyal bilimler kavramları gibi,
insan haklarının da bir tek tanımı yoktur. Fakat
bütün tanımlarda ortak olan bir takım unsurlar
vardır. Bu tanımlardan bazıları şöyledir;  
•

•

Bütün insanlar için garanti edilmesi gereken temel hak ve özgürlükler. Örneğin,
yaşam hakkı, özgürlük hakkı, düşünce ve
ifade hakkı gibi.  

•

Hiçbir ayırım gözetilmeksizin her bireyin
bütünlüğünü ve onurunu tanıyan uluslararası standartlar.

•

Kişinin insan olması hasebiyle sahip olduğu haklardır. Bu nedenle ahlaki haklardır. İnsan hakları, insanın hayat hakkını ve onurunu korumayı hedefleyen
iddia ve taleplerdir.

İnsan Hakları Beyannamesi İnsan haklarını
dünya barışının temeli ve toplumsal adaletin
kaynağı olarak değerlendirmekte, hakların korunmasını bir zaruret olarak görmektedir.

Milliyet, ırk, etnik, cinsiyet veya din farkı
gözetilmeksizin insan olması hasebiyle
bütün insanların sahip olduğu haklar.

İnsanlık ailesinin bütün üyelerinde bulunan

onur ve bunların eşit ve devredilemez haklarının
tanınması hususu özgürlük, adalet ve dünya
barışının temelidir.

İnsan Haklarının Tarihsel Gelişimi İnsan hakları tarihi din, kültür, ahlak, felsefe ve hukuki gelişmeleri içerir. Tarih boyunca hak ve özgürlük fikri olagelmiştir. Fakat bunların insan
hakları olarak kabul edilip edilmeyeceği tartışma konusudur. Bireyin haklarını konu edinen ilk
yazılı belge Hammurabi kanunlarıdır. Zira, bu kanunlar dönemi itibari ile adil yargılanma
ve mülkiyet hakkı konusunda çok modern düzenlemeler içermektedir. Bu kanunlar bireyi
keyfi sorgu ve cezalandırmaktan koruyordu. Eski Yunan medeniyetinde de haklar bugünkü
gibi olmasa da tartışılmıştır. Aristo özel mülkiyet ve demokratik katılım gibi modern insan
haklarında önemli bir yer tutan bir takım haklardan bahsetmektedir. Eski Yunan şehir devletlerinde, insan hakları doğal hukuktan sadır olan doğal haklar ile eş tutulmuştur.
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Hammurabi Kanunları
Hammurabi Kanunları MÖ 1760 yılı civarında Mezopotamya’da ortaya
çıkan, tarihin en eski ve en iyi korunmuş yazılı kanunlarından biridir. Hammurabi Kanunu, Sümer yasalarının uyarlaması ile ortaya
çıkmıştır. Bu dönemden önce toplanan yasa koleksiyonları arasında
ur-Nammu’nun kanun kitabı (MÖ 2050), Eşnunna kanun kitabı (MÖ
1930), ve İsin’li Lipit-İştar’ın kanun kitabı (MÖ 1870) yer alır. Babil
Kralı Hammurabi’nin (MÖ 1728-MÖ 1686) çeşitli meselelerde verdiği kararlar, Babil’in koruyucu tanrısı Marduk adına yapılan Esagila
Tapınağı’na dikilen bir taş üzerine Akatça dilinde yazılmıştır. Hammurabi, kendisine bu kanunları yazdıranın güneş tanrısı Şamaş’ın
olduğunu söylemiştir. Dolayısıyla kanunlar da tanrı sözü sayılıyordu. Arkeolog Jean Vincent Scheil’in 1901′de Susa, Elam’da
bulduğu (bugünkü Huzistan, İran) ve Fransa’ya taşıdığı Hammurabi Kanunları’nın yazılı olduğu stel, Louvre Müzesi’nde sergilenmektedir. Yaklaşık iki metrelik silindirik bir taşın üstüne çivi yazısı ile yazılmış olan kanunlar tam
282 maddedir, ancak bu maddelerin 33′ü (madde 66-99) şu anda okunamayacak durumdadır.
13 sayısı uğursuz sayıldığı için 13. madde yazılmamıştır.

Kiros Silindiri
İran Pers imparatorlarından Büyük Kiros, modern haklarla örtüşen bir takım düzenlemeleri içeren
Kiros Silindirini yayınlamıştır. Büyük Kiros’un bildirisi, temelde Babilli kölelerin serbest ve özgür
olması gerektiğinden bahsettiği için, kimi uzmanlar onu ilk insan hakları belgesi olarak da kabul
etmektedir.
Silindir günümüzde Londra’daki Britanya Müzesi’nde sergilenmektedir. Büyük Kiros’un bildirisi, temel olarak Babilli kölelerin serbest ve özgür
olması gerektiğinden bahsettiği için, bazen “ilk
insan hakları bildirgesi” olarak da kabul edilmektedir.
Kitabenin, ne zaman yazıldığı esasen tam olarak
bilinmemektedir. Buna karşın hazırlatılmasına
vesile olan Ahameniş İmparatorluğu’nun Babil
şehrini fetih tarihi olan M.Ö. 539 ile fetheden kral Kiros’un ölüm tarihi M.Ö. 530 dikkate alınarak
kitabenin, M.Ö. 539 ile 530 tarihleri arasında yazıldığı kabul edilmektedir. Sergilendiği Britanya
Müzesi’nde kitabe ile ilgili künyede de M.Ö. 539 ve sonrası yazılmıştır (Badamchi, 2013a: 21; Curtis ve Razmjou, 2005: 59; Farazmand, 2009:26; The British Museum, 2017).
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Medine Sözleşmesi ve
Veda Hutbesi
Medine’de yaşayan müslümanlar, yahudiler
ve müşrik Araplar arasında hicretten kısa bir
süre sonra Hz. Peygamber’in önderliğinde hazırlanan Medîne vesîkası orijinal metninde kitab ve sahîfe adlarıyla, kaynaklarda ise muvâdaa ve muâhede gibi isimlerle anılır. Türkçe
literatürde “Medine vesikası, Medine sözleşmesi, Medine anayasası” şeklinde adlandırılmaktadır. Vesika klasik kaynaklardan İbn
Hişâm’ın es-Sîre’si (II, 501-504), Ebû Ubeyd
Kāsım b. Sellâm’ın Kitâbü’l-Emvâl’i (s. 193196), İbn Seyyidünnâs’ın ʿUyûnü’l-es̱er’i (I,
197-198) ve İbn Kesîr’in el-Bidâye ve’n-nihâye’sinde (III, 224-226) tam metin halinde günümüze ulaşmıştır. Ayrıca birçok kaynakta
belgeye atıfta bulunulmaktadır (meselâ bk. İbn
İshak, s. 295; Vâkıdî, I, 176; İbn Sa‘d, II, 29;
Taberî, II, 479; ayrıca bk. Muhammed Hamîdullah, el-Ves̱âʾiḳu’s-siyâsiyye, s. 57-58). Bu
sebeple vesikanın sıhhati konusunda şüphe
yoktur. Metnin tenkitli neşri Muhammed Hamîdullah (el-Ves̱âʾiḳu’s-siyâsiyye, s. 57-64) ve
Michael Lecker (The “Constitution of Medina”
Muhammad’s First Legal Document, s. 5-31)
tarafından gerçekleştirilmiş, Türkçe’ye, Urduca’ya ve çeşitli Batı dillerine çevrilmiştir (Muham-

mayı, Kureyş müşrikleriyle Medine’deki müşrik
ve yahudilerin müslümanlara karşı muhtemel
iş birliğinin önüne geçmeyi ve dışarıdan Medine’ye gelebilecek bir saldırı karşısında şehirde
yaşayanların birlikte hareketini temin etmeyi
amaçlıyordu. Vesika Medine’de yaşayan dinî,
siyasî ve etnik grupların iç işlerinde bağımsız,
dış tehlikeler karşısında birlikte hareket etmelerini öngörmesi, şehirde siyasî birliği sağlaması, din ve vicdan hürriyetini, can, mal ve namus güvenliğini hukukî güvence altına alması
gibi temel hükümleriyle taraflarca kabul edildi.
Batılı araştırmacıların dikkatini çeken ve birçok
araştırmaya konu teşkil eden belgeyi şarkiyatçı Julius Wellhausen kırk yedi madde halinde
düzenlemiş, daha sonraki araştırmacılar da
genellikle bunu esas almıştır. Metnin elli iki
madde halinde düzenlenebileceğini belirten
Hamîdullah, Wellhausen gibi kırk yedi maddeyi
kabul etmekle birlikte 12, 20, 25, 36 ve 45.
maddeleri ikişer bende ayırmıştır (İslâm Peygamberi, I, 220-228; el-Ves̱âʾiḳu’s-siyâsiyye, s. 57-62). M. Lecker ise belgeyi altmış dört madde olarak tanzim etmekte (The “Constitution of Medina” Muhammad’s
First Legal Document, s. 7-9), Serjeant da sekiz ayrı
parça ve toplam yetmiş madde halinde incelemektedir (Bilgi ve Hikmet, sy. 5 [1994], s. 75-87).

med Hamîdullah, el-Ves̱âʾiḳu’s-siyâsiyye, s. 57).

Medine şehir devletini oluşturan toplulukları,
bunların birbiriyle ve yabancılarla ilişkilerini,
bu toplulukların idarî ve adlî yapılarını, fertlerin sahip olduğu din ve vicdan hürriyetini belirli esaslara bağlayan metin şekil bakımından
bugünkü anayasalardan bir hayli farklı olmakla
birlikte muhtevası itibariyle anayasa mahiyetindedir. Nitekim Batılı araştırmacılar da belgeyi “Medine Anayasası” (The Constitution of
Medina) olarak adlandırmaktadır. Muhammed
Hamîdullah bu vesikanın tarihte tesbit edilebilen ilk yazılı anayasa olduğunu belirtmektedir
(İslâm Peygamberi, I, 206; DİA, III, 153).

Hz. Peygamber, Medine vesikası ile muhacir
ve ensarın tam bir dayanışma içinde olmasını sağlamayı, onları hukukî güvence altına al-
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Modern İnsan Hakları
Yunanlıların üzerinde durduğu doğal haklar anlayışı Roma İmparatorluğu döneminde de varlığını sürdürmüştür. Daha sonra, 1215 tarihli
Magna Carta ya da Büyük Özgürlük Sözleşmesi
de bugünkü insan haklarının kaynakları arasında
değerlendirilmektedir. Modern İnsan Haklarının
felsefi arka planı 17. yy liberal aydınlanmacılığı
ve rasyonalizmine dayanır. John Locke modern
insan haklarının kurucu babası olarak kabul edilmektedir. J.Locke’den sonra doğal haklar felsefesini yeterince somut bulmayan T. Hobbes pozitif hukuk ile hakları geliştirmiştir. Yana çıkma:
John Locke modern insan haklarının kurucu babası olarak kabul edilmektedir. İngiltere’de 1689
devriminden sonra geliştirilen Yurttaş Hakları
Beyannamesi, bugünkülere benzer temel hak ve
özgürlükleri belirlerken, beyanname dili ve içeriği üzerinde J. Locke’un etkisi görülmektedir. Aynı
şekilde 1776 ABD Bağımsızlık Bildirgesinde de aynı liberal ve dini söylem bulunmaktadır. Bildirge’ye göre, “bütün insanlar eşit yaratılmıştır, yaratıcı tarafından kendilerine bahşedilen devredilemez hakları vardır. Bunlardan bazıları yaşama hakkı, özgürlük ve mutluluğu arama hakkıdır ve
bu gerçeklerin meşruiyeti kendiliğindendir.

1789 tarihli Fransa İhtilali
Ulusal Meclis halinde toplanan Fransız halkı temsilcileri, toplumların uğradıkları felaketlerin ve
yönetimlerin bozulmasının yegâne nedeninin,
insan haklarının bilinmemesi, unutulmuş olması ya da hor görülüp kâle alınmamasına bağlı
olduğu görüşünden hareketle; insanın doğal,
devredilemez ve kutsal haklarının resmi bir bildiri içinde açıklamaya karar vermişlerdir.
1776 ABD Bağımsızlık Bildirgesine göre de,
bütün insanlar eşit yaratılmıştır, yaratıcı tarafından kendilerine bahşedilen devredilemez hakları vardır. 18. Yüzyılda I. Kant, J.S.Mill ve
Thomas Pain gibi filozofların çalışmaları insan haklarını etkilemiştir.
18. ve 19. yüzyılda özellikle kölelik karşıtı hareketler, demokrasi mücadelesi, özellikle
demokratik katılım, genel oy ilkesi ve kadınların oy kullanma hakkı gibi alanlarda insan hakları
mücadelesi yoğunlaşmıştır. 20. yüzyılın ilk yarısında Milletler Cemiyeti döneminde (1918-45)
azınlıkların korunması, halkların kendi kaderini tayin etme hakkı ve yabancı hakları gibi haklar
öne çıkmıştır.  

Kaynak:
https://hukukbook.com/hammurabi-kanunlari/
Akpınarlı,Nahile, Dr. Öğr. Üyesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
MEDİNE VESİKASI - TDV İslâm Ansiklopedisi (islamansiklopedisi.org.tr)
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TÜRKİYE’DE
İNSAN

HAKLARI
Türkiye, 50 yıl önce Birleşmiş Milletler
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni kabul
eden devletlerarasındadır. Daha sonra İnsan
Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına
Dair Avrupa Sözleşmesi ve o Sözleşme ‘ye ek
çeşitli protokoller de kabul edilmiştir.

İnsan hakları ile ilgili uluslararası belgelerin hemen hepsinin altında Türkiye’nin de
imzası vardır. Bu belgeler, Türk hukukunun
parçası olmuşlardır.

ler ve siyasi haklar ve ödevler başlıkları altında düzenlenmiştir. Anayasamız, temel hak ve
hürriyetleri yalnızca düzenlemekle kalmayarak
korunmaları için de bir takım mekanizmalar ve
güvenceler öngörmüştür. Anayasamızın, temel
hak ve hürriyetlerin, özlerine dokunulmaksızın
yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabileceği, bu sınırlamaların, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum
düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve
ölçülülük ilkesine aykırı olamayacağına ilişkin
13. maddesi; usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda
farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek
uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümlerinin esas alınacağına ilişkin 90. maddesinin son fıkrası önem taşımaktadır.

1982 Anayasası’nın 2. maddesinde
Türkiye Cumhuriyetinin insan haklarına saygılı
bir hukuk Devleti olduğu ifade edilmiştir. Anayasamızın 5. maddesinde de kişinin temel hak
ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet
ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan
siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmak Devletin temel amaç ve görevleri arasında
sayılmıştır. Temel hak ve hürriyetler, Anayasamızın ikinci kısmında, temel hak ve hürriyetlere ilişkin genel hükümler, kişinin hakları ve
ödevleri, sosyal ve ekonomik haklar ve ödev-

Vatandaşlarımızın insan hakları alanındaki istek ve beklentilerinin temel yönlendirici
rol oynadığı reformlarda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) hükümleri, Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) içtihatları ile
Avrupa Birliği (AB) Katılım Ortaklığı Belgesi ve
Ulusal Program ışığında Kopenhag kriterlerine
uyum boyutu da göz önünde tutulmaktadır.
Ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Konseyi (AK) ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gibi uluslararası örgütler ile saygın
yerel ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının
gözlem ve raporları da uygun şekilde dikkate
alınmaktadır.

Türkiye, 28 Ocak 1987 de Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesine bireysel başvuru hakkını
1989 da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin
yargı yetkisini ve işkence ve kötü muamelenin
önlenmesi konusundaki Birleşmiş Milletler ve
Avrupa Sözleşmelerini kabul etmiş, bu çerçevede kapılarını uluslararası denetime açmıştır.
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İnsan Hakları Eğitimi
Yasal ve idari reformların yanı
sıra, eğitim yoluyla insan hakları bilincinin geliştirilmesine
yönelik faaliyetler yoğunlaştırılmıştır. İlköğretim müfredatında insan hakları konuları okutulmaktadır. Liselerde
ise demokrasi ve insan hakları konulu
seçmeli dersler verilmektedir. Çeşitli üniversitelerde yeni insan hakları merkezleri açılmıştır. Polis Akademisi’nde insan hakları dersi zorunlu hale getirilmiştir. Memur adaylarının hazırlık programlarına insan hakları kursları da dâhil edilmiştir.

İnsan Hakları Kurumlarımız
İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak üzere
2001 yılında Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı kurulmuştur. İnsan Hakları Başkanlığı,
insan hakları ile ilgili konularda görevli kuruluşlarla sürekli temas halinde bulunmak ve bu
kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamakla
görevlidir.
Ülkemizin Birleşmiş Milletler Paris İlkeleri’yle uyumlu bir Ulusal İnsan Hakları Kurumu
kurma kararı çerçevesinde, Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu Haziran 2012 TBMM’de
kabul edilmiştir. Keza Kamu Denetçiliği Kanunu, Haziran 2012’de Meclis’ten geçmiştir.
Gerçekleştirilmekte olan Reformların
uygulamaya yansımasını gözden geçirmek
amacıyla Reform İzleme Grubu (RİG) adı altında siyasi düzeyde özel bir izleme mekanizması oluşturulmuştur. Dışişleri, Adalet ve İçişleri
Bakanlarının yanı sıra Devlet Bakanı ve Başmüzakereci’nin eş başkanlığında yürütülen çalışmalara söz konusu üç Bakanlığın üst düzey
temsilcilerinin yanı sıra Avrupa Birliği Genel
Sekreteri gibi üst düzey bürokratlar da katkıda
bulunmaktadır. RİG uygulamaya ilişkin konuları ele almak üzere düzenli olarak toplanmaktadır.
İllerde ve ilçelerde insan hakları kurulları oluşturulmuştur. Bu kurullar insan hakla-
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rı ihlalleri şikâyetlerini ele alıp incelemekte ve
bulgularını idari ve/veya yasal önlem alınması
amacıyla yetkili makamlara iletmektedir. İl ve
ilçe kurulları yerel düzeyde insan hakları eğitimi programları da yürütmektedirler. Söz konusu kurulların çalışmalarına akademisyenler,
Baro temsilcileri, Sanayi ve Ticaret Odası temsilcileri, Tabipler Odası temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetim temsilcileri
katılmaktadırlar.
Dışişleri Bakanlığı’nda insan hakları
konularıyla ilgilenen Avrupa Konseyi ve İnsan
Hakları Genel Müdür Yardımcılığı (AKGY) bulunmaktadır. BM, AK ve AGİT gibi uluslararası
forumlarla, çeşitli ülkelerle ikili düzeyde insan
hakları konularının yürütülmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde ülkemiz aleyhindeki başvuruların ele alınması AKGY’nin görev
alanına girmektedir.
Ayrıca, TBMM bünyesinde faaliyet gösteren ve bir anlamda ulusal izleme mekanizması işlevini yerine getiren İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu (İHİK) bulunmaktadır. İHİK
ceza ve tevkif evlerindeki koşulları yerinde
incelemekte, sivil toplum kuruluşlarıyla yakın
bir işbirliği yürütmekte ve bulgularını gerekli
önlemlerin alınması amacıyla Hükümet’e iletmektedir.
Kaynak:
İnsan Hakları: Hedefler ve gelişmeler / T.C. Dışişleri Bakanlığı (mfa.gov.tr)
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İNSAN HAKLARI
GÜNÜNÜ
HAT IRLA

Birleşmiş
Milletler
Antlaşmasında
önemli bir yer tutan insan hakları, ilk kez 10
Aralık 1948 tarihinde BM Genel Kurulunca kabul edilen ‘İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ ile
özel bir düzenlemeye konu olmuştur.

İnsan hakları niçin önemlidir?
İnsan hakları sorunu, bütün ülkelerin
gündemindedir. Bütün ülkelerin hükümetleri, insan hakları ihlallerine meydan vermemeyi
başlıca görev olarak kabul etmek durumundadır. Ancak insan haklarının korunması görevi,
sadece Hükümetlerin başarabileceği bir iş değildir. Bu görev, bütün kuruluşların, bütün insanların işbirliğini gerektirmektedir. Bu çerçeve içerisinde, insan hakları bilincinin ve insan
haklarının tam olarak benimsenerek, uygulanması için gerekli sorumluluk duygusunun toplumda ve bütün insanlarda bulunması büyük
önem taşımaktadır.

Çağdaş insan hakları anlayışını yansıtacak ve tüm Birleşmiş Milletler üyesi devletler
için geçerli standartları içeren bir belgeye duyulan ihtiyaç sonunda bu metin ortaya çıkmıştır. 1946 yılında kurulan İnsan Hakları Komisyonu öncelikli çalışma konusu olarak böylesine
bir uluslararası belgenin hazırlanmasını kararlaştırmıştır. Bildirgenin hazırlanması sürecinde kişilere tanınacak hakların listesi ve insan
hakları konusundaki uluslararası denetimin
ulusal egemenlik karşısındaki gücü ve etkinliği
konularında Genel Kurulda önemli tartışmalar
yaşanmıştır.

Tarihe Bakış
Birleşmiş Milletler bünyesinde 1946 yılında insan haklarının geliştirilmesi amacıyla
bir İnsan Hakları Komisyonu oluşturulmuştur.
Kendi inisiyatifiyle veya Genel Kurul ve Konseyin istemi üzerine harekete geçebilen bu
komisyonun görevi, insan haklarıyla ilgili her
konuda inceleme ve tavsiyelerde bulunmaktı.

Evrensel Bildirgenin ilanından sonraki
yıllarda tüm dünyada insan hakları ihlallerinin
önlenmesine yönelik uluslararası mekanizmalar oluşturulmuş ve işletilmeye başlanmıştır.
Öyle ki artık insanlık suçu işleyenlerin yargılanabileceği uluslararası mahkemeler oluşturul-
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ması aşamasına ulaşılmıştır. Tüm bu gelişmelerin anlam ve öneminin Dünya kamuoyunca
paylaşılması, insan haklarının korunması ve
güvence altına alınması konusunda tüm Dünyada insanların bilgilendirilmesi, insan hakları
bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla Evrensel
Bildirge’nin kabul edilişinin yıldönümü olan 10
Aralık, Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaktadır.

si olması bir kez daha teyit edilmiş ve insan
haklarının kurumsallaşmasına giden önemli bir
adım atılmıştır.
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ‘herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da
başka türden kanaat, ulusal ya da toplumsal
köken, mülkiyet, doğuş veya başka türden
statü gibi herhangi bir ayrım gözetilmeksizin,
Bildirgede belirtilen bütün hak ve özgürlüklere
sahip olduğunu’ ifade etmektedir. Bildirge her
ne kadar bağlayıcı bir metin olmasa da kendisinden sonra ihdas olunan bütün insan hakları
metinlerinin referans aldığı temel bir norm haline gelmiş ve manevi bir bağlayıcılık kazanmıştır.

İnsan sahip olduğu sıfat ve nitelikler
itibariyle müstesna bir konuma sahiptir. Bu
müstesna konum, insanların bazı temel haklara sahip olması ve korunması gereksinimini
de beraberinde getirmektedir. Her insan, insan haklarının özü olan “insan onuruna” sahip
olarak doğmaktadır. İnsan onurunun yaşamın
her kademesinde her türlü saldırıdan korunması gereksinimi, insan hakları olgusunun da
ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Bugün dünyanın farklı coğrafyalarında
yoğun biçimde insan haklarının ihlaline tanık
olunmaktadır. Başta yaşam hakkı, adil yargılanma hakkı ve ayrımcılıktan korunma hakkı
gibi en temel hakların dahi yoğun biçimde ihlali, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi
noktasında atılması gereken somut adımların
gerekliliğini gözler önüne sermektedir.   

Tarihsel perspektiften insanlığın “hak
arayışı” analiz edildiğinde bu arayışın insanlık
tarihi kadar eski olduğu gözlemlenmektedir.
Bu hak arayışı neticesinde birçok kurum, norm
ve mekanizmalar ihdas edilmiştir. “İnsan hakları çağı” olarak ifade edilen 20. yüzyılda insanlığın şahit olduğu iki dünya savaşı, bir hak
öznesi olarak insanların haklarının ihlali durumunda nasıl tabloların ortaya çıkabileceğini acı
deneyimlerle ortaya koymuştur. Bu deneyim;
evrensel, bölgesel ve ulusal düzeyde insan
haklarının daha etkili yöntemlerle korunmasını
ve güçlendirilmesi gereksinimini belirginleştirmiştir. Özellikle II. Dünya Savaşı ve sonrasında
yaşanan yoğun ve sistematik insan hakları ihlalleri, tüm aktörlerin iş birliği içerisinde hareket etmesinin önemini ve zaruriyetini ortaya
koymuştur. 10 Aralık 1948 tarihinde geniş bir
mutabakat ile kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile insanların hak özne-

Birleşmiş Milletler Kurucu Antlaşması’nda önemli bir yer tutan insan hakları, 10 Aralık
1948 tarihinde ‘İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ ile özel bir düzenlemeye konu olmuştur. BM Genel Kurulu’nun kabul ettiği Beyanname, ülkemiz tarafından da 6 Nisan 1949’da
onaylanmıştır. Bu düzenlemenin, insan haklarının güvence altına alınması, geliştirilmesi,
bu konuda tüm dünyada insanların bilgilendirilmesi ve insan hakları bilincinin yaygınlaştırılması açısından anlam ve öneminin dünya
kamuoyunca paylaşılması amacıyla, 10 Aralık,
Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaktadır.

10 ARALIK
DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ
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OKULLARDA DEMOKRATİK VE
İNSAN HAKLARINA
SAYGILI BİR EĞİTİM
İnsan hakları ile ilgili bilgi ve tutumların yaşama geçirilmesinde, okul ortamının önemi büyüktür.
Diğer bir deyişle, öğrencilerin, okulun ve sınıfın yönetim şekli ile ilgili algı ve beklentileri insan haklarına
ilişkin tutum ve davranışları etkilemektedir. Bu nedenle, okullarda demokratik ve insan haklarına saygılı bir eğitim ortamı oluşturmak önemlidir.
Genel hatlarıyla, insan hakları eğitiminin ne olduğu üzerinde durmak gerekirse; herkeste,
fakat örgün eğitim kapsamında düşünüldüğünde küçük sınıflardan başlamak üzere tüm düzeylerdeki öğrencilerde insan haklarına saygı bilinci ile bu hakları koruma ve  yararlanma bilincini
geliştirmek amacıyla, uygun içerik, materyal  ve yöntemlerle verilen eğitime “insan hakları eğitimi “ denir (Kepenekci, 1999).
Bir öğretmen olan Richardson‘a göre (1979) güvenli, destekleyici ve açık sınıf havası insan
hakları eğitiminin ilk basamağını oluşturmaktadır. Yine, Richardson‘a göre, sınıf havasını etkileyen faktörler şunlardır:  

ın
1. Öğre ncilerin hak, özgürlük, adale t gibi kavramlar
okulda ve sınıft a da var olduğunu ve bunlara önem
verildiğini görmesi,
ası,
2. Öğre ncilerin başkalarına güve n ve saygı duym
3.

4.

5.

Yapıla n ödev ler sonu nda elde edile n başarıların
usunun
ödüll endirilere k, öğre ncilerde kendine güve n duyg
gelişt irilmesi,
nılma sı
Soru nlar karşısında problem çözme sürecinin kulla
ve altın dan kalkılamayacak soru nlar yerin e baş
edilebilec ek soru nlar yaklaşımının benim senmesi,
Ders konularının belirlenmesi ve dersi n yöne t imi
konu sunda öğre ncilere bir mikt ar sorumluluğun
verilmesidir.
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Sınıf ortamında, öğretmenin rehberliğinde bazı çalışmaların grup çalışması şeklinde ve işbirliği ortamı oluşturularak yapılması özellikle çok kültürlü okul ve sınıf ortamında pek çok fayda
sağlar. Farklı millet, dil, kültür, cinsiyetten öğrenciler işbirliği yaparken hem birbirlerini daha iyi
tanırlar, önyargıları varsa bunlardan kurtulabilirler ve birbirlerine karşı saygı duymaya başlarlar. İnsan haklarının temelinde de karşılıklı saygı, anlayış, hoşgörü bulunmaktadır. Bu hoşgörü
ortamı, eğitim ortamında öğrenme ve öğretme süreçlerini, okula duyulan aidiyeti, sorumluluk
bilincini ve özgüven duygusunu da geliştirir. Demokratik bir eğitim –öğretim ortamının belki de
öğretim yönünden ziyade sağlayacağı bu kazanımlar bireyi geleceğe hazırlamaktadır. Bilgi, ders
içerikleri, alıştırma kaynakları pek çok farklı ortamdan ulaşılabilir, elde edilebilir durumdadır.
Oysa insan hakları, işbirliği, saygı ve hoşgörülüyü kapsayıcı bir şekilde okul iklimine yansıtmış
bir eğitim ortamının yerini tutabilecek, ulaşılabilir başka bir kaynak yoktur. Bu nedenle, aile ve
okul bunun için en önemli insan hakları eğitim kurumlarıdır diyebiliriz.
Genel bir şekilde belirtmek gerekirse, insan hakları eğitiminde sadece program, kitap ve
tek başına öğretmen ile istenilen yere varılamaz. Bu yüzden, başta sınıf ve okul ortamının, insan
hakları kültürüyle çelişen davranışların gösterildiği bir ortam olmaktan uzaklaşması ve öğretmen-öğrenci, öğretmen-yönetici, öğrenci-yönetici ve öğretmen-yönetici-veli ilişkilerinin insan
haklarının gerekli kıldığı değerlerle uyumlu olması gereklidir. (Gülmez, 1998)

ÖNERİLER
1. İnsan hakları eğit iminin başarıya ulaşması için, gerekli çalışmalar yapılmalıdır.
2. İnsan hakları önce okulda korunmalı ve gelişt irilmelidir.
3. Özgürlük, eşitlik, kardeşlik gibi demokrat ik idealler okul ve sınıf yönet iminde
kendini gös termelidir.
4. Eğit imde, ırk, renk, cinsiyet gibi ayırımlar yapılmamalı ve fırsat ve imkân
eşitliği sağlanmalıdır.
5. İşbirliğine dayanan öğrenme or tamı oluşt urulmalıdır.
6. Öğrencilerin kendilerini ilgilendiren konularda karara katılmaları sağlanmalı
ve fikirlerine değer verilmelidir. (Kepenekci,1999)
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YAŞLILARIN HAKLARINI

			

UNUTMA

Yaşlılarımız, milli ve manevi değerlerimizi yaşatarak, gelecek nesillere aktarılmasında
köprü görevi üstlenen, değerlerimizi yarınlara
taşımamızı sağlayan, toplumsal hayatımızın
en kıymetli hazinelerindendir. Kültürümüzde yaşlılar zenginliğimiz olarak görülmekte,
saygın bir makamda konumlandırılmaktadır.
Fakat sanayi devriminden sonra köyden kente yaşanan göç, çekirdek ailenin öne çıkması
ile konutların ayrılması, yaşlı kesimin daha çok
kırsal alanda yaşamını sürdürmeye devam etmesi ne yazık ki onları yalnızlaştırmış, gerekli
ilgiden, alakadan ve bakımdan yoksun duruma
getirmiştir. Büyük şehirlerde yaşamını sürdüren ve sosyo-ekonomik açıdan daha zayıf imkânları olan, özellikle de yalnız yaşayan yaşlılar
içinse durum daha zor ve karmaşıktır.  

maya çalışmaktadırlar. Bazıları ise tüm bunların neticesinde Yaşlı Bakım Evleri’nde hayatlarını sürdürmeye mecbur kalmaktadırlar.   
Yaşlılarımızın kültürümüzde önemli
ve hürmete layık bir kesim olduğunu söylemek yeterli değildir. Yaşlıların diğer insanlarla, yaşıtlarıyla paylaşımlarda bulunabilecekleri,
dertleşebilecekleri sosyal alanlara, temiz hava
alabilecekleri, yürüyüş yapabilecekleri yeşil
alanlara ihtiyaçları vardır. Çok fazla gündeme
gelmeyen ama yıllardır var olan ve Avrupa’da
tartışılmaya başlanan “yaşçılık kavramı” İnsan
Hakları Konseyince de dikkate alınmış ve bir
sözleşme ile bu konuya ve yaşlıların haklarına,
ihtiyaç alanlarına dikkat çekmek için 2021 yılında aşağıdaki maddeleri yayınlamışlardır.

Toplu taşımadaki yoğunluk, sağlık ya
da bankacılık hizmetlerinden yararlanmaya
yönelik yaşadıkları teknoloji kullanımıyla ilgili sorunlar, dolandırıcılıklara maruz kalmaları
da yaşlıların hayatlarını bir hayli zorlaştırmaktadır. Bu bağlamda daha çok desteğe ihtiyaç
duymaktadırlar. Sosyal ihtiyaçlar açısından bakıldığında ise yaşıtlarıyla yapabilecekleri sosyal etkinliklere katılma konusunda yaşadıkları
dezavantajlar, özellikle pandemi döneminde
bu gruba daha çok uygulanan sokağa çıkma yasağı ve sevdikleriyle çok fazla bir araya
gelememeleri yaşlılarımıza belki de pandemi
döneminin yaşattığı en ağır tablolardan biridir. Tüm bu sebepler, yalnızlık ya da yalnızlığa
terk edilmişlik yaşlı nüfusu ne yazık ki küçük
apartman dairelerinde, yeterli bakım alamadan
yaşamaya zorlamaktadır. Daha çok televizyon
izleyerek, evde zaman geçirerek hayata tutun-

İnsan Hakları Konseyi, Tüm Devletlerin tüm insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı gösterme, koruma ve yerine getirme
yükümlülüğünü yeniden teyit ederek ve ayrıca
Birleşmiş Milletler Şartı, İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesi, Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin
Uluslararası Sözleşme, Ekonomik, Sosyal ve
Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi
Sözleşmesi, Engelli Haklarına İlişkin Uluslararası Sözleşmeyi ve Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası
Sözleşmeyi yeniden teyit ederek,
1991 tarihli Yaşlı Kişiler için Birleşmiş
Milletler İlkeleri, Siyasi Deklarasyon ve 2002
tarihli Madrid Uluslararası Yaşlanma Eylem
Planı, 21 Aralık 2010 tarih ve 65/182 sayılı, 17
Aralık 2015 tarih ve 70/164 sayılı ile 14 Aralık
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2020 ve 75/131 sayılı kararlar da dâhil olmak
üzere tüm diğer ilgili Genel Kurul kararlarını
hatırda tutularak, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’nin kimsenin geride bırakılmamasının teminine yönelik ihtiyacı vurguladığını
ve bu bağlamda yaşlıların toplumların işleyişine ve 2030 Gündeminin gerçekleştirilmesine
yaptığı temel katkının tanınmasını da hatırda
tutarak,  

Yaşçılığın, yaşlılara yönelik ihmal ve ayrımcılığın kabul edilebilir olduğu varsayımına
dayanabilecek yaygın ve önyargılı bir tutum
olduğunu ve yaşçılığın, yaş ayrımcılığının ortak kaynağı, gerekçesi ve arkasındaki itici güç
olduğunu akılda tutarak,
Yaşçılığın diğer ayrımcılık biçimlerini bir
araya getirdiğini ve yaşlıların toplumun tüm
yönlerine katılımını olumsuz etkilediğini kabul
ederek,  

Yaşlı kişilerin, diğer zorlukların yanı
sıra, şiddet, istismar ve ihmalin önlenmesi ve
bunlara karşı korunma, istismar ve ihmal, sosyal koruma, gıda ve barınma, çalışma hakkı ve
işgücü piyasasına erişim, eşitlik ve ayrımcılık
yasağı, adalete erişim, yeni teknolojiler, eğitim, öğretim, sağlık desteği, uzun süreli ve
palyatif bakım, yaşam boyu öğrenme, katılım,
erişilebilirlik ve ücretsiz bakım işleri de dahil olmak üzere insan haklarından yararlanma
konusunda bir dizi özel zorlukla karşı karşıya
olduklarını kabul ederek, Yaşlıların, özellikle
engelli yaşlıların ve sağlık sorunları olanların,
yüksek morbidite ve mortaliteye ek olarak önceden var olan eşitsizlikleri şiddetlendiren COVID-19 pandemisinden orantısız şekilde etkilenmesinden derin endişe duyarak,

Yaşlı kadınların çoğu zaman çoklu ve
kesişen ayrımcılık biçimleriyle karşı karşıya
kaldıklarını ve/veya cinsiyetleri, yaşları veya
engellilikleri ya da, insan haklarından yararlanmalarını etkileyen diğer temellerle birleştirilmiş şiddet mağdurları olabileceklerini endişeyle kaydederek,  
Kapsayıcı, yaşlı dostu toplulukları ve
ortamları teşvik etmenin ve yaşlıların bireysel
tercihlerine bağlı olarak yaşlandıkça evlerinde
kalabilmeleri için yaşlıların onurunu, özerkliğini ve bağımsızlığını geliştiren bir dizi destek
hizmeti sağlamanın önemini vurgulayarak bazı
kararlar almıştır.

30

Bu maddeler şöyle sıralanabilir:

1

Yaşlı kişilerin medeni, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel haklardan yararlanması, diğer
zorlukların yanı sıra, şiddet, istismar ve ihmalin önlenmesi ve bunlara karşı korunması,
sosyal korunma, gıda ve barınma, çalışma hakkı ve işgücü piyasasına erişim, eşitlik ve
ayrımcılık yapmama, adalete erişim, yeni teknolojiler, eğitim, öğretim, sağlık desteği,
uzun süreli ve palyatif bakım, yaşam boyu öğrenme, katılım, erişilebilirlik ve ücretsiz
bakım işi dahil ilgili zorluklarını ve bunları ele alma ihtiyacının derinlemesine analiz ve
uygun eylemleri gerektirdiğini kabul eder;  

2

Tüm Devletleri, yaşlılarla istişare ve yaşlıların katılımını sistematik olarak sağlayarak,
yaşlılara yönelik her türlü ayrımcılığı yasaklamaya ve ayrımcı olmayan politikalar, ulusal
stratejiler, eylem planları, mevzuat ve düzenlemeleri kabul etmeye ve uygulamaya, ve
diğerlerinin yanı sıra, istihdam, sosyal koruma, barınma, eğitim ve öğretim, teknolojilere
erişim ve finansal, sosyal, sağlık bakımı, uzun vadeli destek ve palyatif bakım hizmetlerinin temininde yaşlı kişilerin tüm insan haklarının ve temel özgürlüklerinin tam olarak
gerçekleştirmeye davet eder;

3
4
5
6
7

Tüm Devletleri, yaşçılıkla mücadele etmeye, yaş ayrımcılığını ortadan kaldırmak için önlemler 2 A/HRC/48/53. 3 almaya ve diğerlerinin yanı sıra istihdam, sosyal koruma, barınma, eğitim ve öğretim, yeni teknolojilere erişim ve finansal, sosyal, sağlık bakımı,
uzun vadeli destek ve palyatif bakım hizmetleri sağlanmasında yaşlıların insan haklarını
korumaya ve kapsamlı bakım sistemlerinin gelişimini desteklemeye teşvik eder;  
Yaşçılığın, kronolojik yaşa veya kişinin “yaşlı” olduğu algısına dayalı olarak yaşlı kişilere
karşı nefret söylemi de dâhil olmak üzere klişeler, önyargılar ve/veya ayrımcı eylemler
veya uygulamalarla ilişkilendirilebileceğini ve yaşçılığın açıkça veya üstü kapalı olarak
farklı düzeylerde ifade edilebileceğini not eder;  
Taraf Devletlere, raporlarında, mevcut uluslararası insan hakları belgelerine işaret etmeyi,
uygun olduğu yerlerde, yaşlıların durumunu daha açık bir şekilde ele almayı tavsiye eder
ve sözleşme organı izleme mekanizmalarını ve Özel Prosedür yetki sahiplerini, yetkilerine uygun olarak, Üye Devletlerle diyaloglarında tematik raporların değerlendirilmesinde
ve ülke ziyaretlerinde yaşlıların durumunu daha ileri düzeyde ele almaya teşvik eder;  
Devletleri, Birleşmiş Milletler Sistemi kuruluşlarını, sivil toplumu, ulusal insan hakları kurumlarını ve özel sektör de dâhil olmak üzere tüm paydaşları, yaşçılıkla mücadele etmeye
ve yaş ayrımcılığının her biçimini ortadan kaldırmaya ve yaşlanma ve yaşlılarla ilgili tüm
program, kampanya ve faaliyetlerde insan hakları temelli bir yaklaşımı benimsemeye çağırır;
Pandemiler, iklim değişikliği ve afet riskinin azaltılması ve dayanıklılık önlemleri dahil
olmak üzere acil durumlara ilişkin hazırlık, müdahale ve iyileştirme aşamalarında yaşlı
kişilerin ve kuruluşlarının ihtiyaçlarını ve anlamlı katılımlarını belirleme ve entegre etme
ile acil durum planlarına müdahalelerinin yaş ayrımcılığına dayalı klişeler ve önyargılar
içermediğini sağlama gerekliliğini vurgular;  
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8
9
10
11
12
13
14

Tüm Devletleri, erişilebilir ve yaşa duyarlı yasal işlemlerin yanı sıra adli yardım ve destek
dâhil olmak üzere yaşa dayalı ayrımcılığa maruz kalanların başkalarıyla eşit olarak adalete erişimini sağlamak için etkili çözüm mekanizmaları oluşturmaya ve /veya geliştirmeye
çağırır;  
Ayrıca tüm Devletleri; kamu görevlileri, özel sektör ve yaşlıların kendileri de dâhil olmak
üzere toplumda, yaşlılıkta ayrımcılığın anlamı ve sonuçları ile mevcut yasal hükümler ve
yargı yolları hakkında farkındalığı artırmak için önlemler almaya çağırır;  
Devletleri, ayrımcılığın yapısal yönleri dahil olmak üzere eşitsizlikleri, ayrımcı kalıpları
belirlemek ve görünür kılmak ve eşitliği teşvik etmek için alınan önlemlerin etkinliğini
derleyerek analiz etmeye davet eder;
Toplanan verilerin, çoklu ve kesişen ayrımcılık biçimleri de dâhil olmak üzere tüm ayrımcılık biçimleri hakkında bilgi sağlaması gerektiğini not eder;  
Bağımsız Uzmanı, yıllık raporlarında yaşçılığın ve yaş ayrımcılığının yaşlıların hakları üzerindeki etkisini daha fazla incelemek de dahil olmak üzere, yaşlıların insan haklarının
hayata geçirilmesinde karşılaştıkları zorluklar hakkında farkındalığı artırmaya devam etmeye davet eder;
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden; Devletler, bölgesel mekanizmalar , anlaşma organları, ulusal insan hakları kurumları, ilgili Birleşmiş Milletler kurumları ve sivil toplum örgütleriyle istişare içinde, yaşlıların insan haklarının geliştirilmesi ve
korunması ile ilgili uluslararası hukuk kapsamındaki normatif standartlar ve yükümlülükler hakkında bir rapor hazırlaması ve bu 4 raporu kırk dokuzuncu oturumunda İnsan
Hakları Konseyine sunmasını ve raporun Sade Dil ve Kolay Okunabilir formatlar dâhil
olmak üzere erişilebilir formatlarda hazırlanmasını talep eder;
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisinden, yaşlıların ve farklı yaşlardaki kişilerin anlamlı ve etkin katılımı dâhil olmak üzere yaşlıların tüm insan haklarından
yararlanmasına ilişkin Bağımsız Uzmanın, insan hakları uzmanlarının ve Üye Devletlerin uzman temsilcilerinin, Sözleşme Organlarının ve Özel Prosedürlerin, Bölgesel Mekanizmaların, Birleşmiş Milletler Sisteminin, akademinin, ulusal insan hakları kurumlarının
ve sivil toplumun katılımıyla, engelli bireylerin tamamen erişebileceği, çok paydaşlı bir
toplantı düzenlemesini, söz konusu raporu tartışmasını ve uluslararası insan hakları hukukunun yaşlılarla ilgili olası boşluklarını ve dağınıklığını irdelemeye yönelik tavsiyeleri
dâhil toplantı sonuçlarını içeren bir özet hazırlamasını ve raporu İnsan Hakları Konseyinin
elli birinci oturumunda sunmasını talep eder.  

Kaynak:
İnsan Hakları Konseyi Kırk Sekizinci Oturumu 13 Eylül–11 Ekim 2021 Gündem Maddesi 3
https://www.tihek.gov.tr/
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İNSAN HAKLARI
KAMU SPOTLARIMIZ
ÇEKİLDİ
“ 21.Yüzyılda Bir Hatırlatma, İnsan Haklarını Unutma” Projemiz kapsamında, pek
çok değerli ismin katılımıyla, kamu spotu çekimlerimiz gerçekleştirildi.

Kamu spotlarının çekimine İlçe
Kaymakamımız Ali İkram Tuna, İlçe
Milli Eğitim Müdürümüz Hasan Uygun,
Türk Sanat Müziği Sanatçısı Melihat
Gülses, İstanbul Rumeli Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Özyaral,
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Didem Baş, İlçe Proje Koordinatörleri İlker
Bayrak, Gülden Bayrak; TV Programcısı
Asuman Uğur, Klarnet Sanatçısı Müzisyen
Serkan Çağrı, Neyzen Sanatçı Burcu
Karadağ, Sporcu Seda Ocak, Şef Özlem
Mekik, Sporcu Nagihan Karadere, İstanbul
Rumeli Üniversitesi SEM Müdürü Serap
Daş, Öğretim Görevlisi ve SHMYO Müdürü
Ayşe Tanşu katıldı.

Projenin Kamu Spotları
yakında yayınlanacak.
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“Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı tarafından
desteklenen, İstanbul STEAM Bilim Teknoloji Eğitim
Kültür Sanat Derneği ve Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen “21.Yüzyılda Bir Hatırlatma
İnsan Haklarını Hatırla” İnsan Hakları Çalıştayına İlçe Kaymakamımız
Ali İkram Tuna, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Hasan Uygun, Prof. Dr. Oğuz
Özyaral, Prof. Dr. Didem Baş, Prof. Dr. Celal Erbay, Dr. Akın Karatay,
Proje Koordinatörleri İlker Bayrak ve Gülden Bayrak; Türk Sanat Müziği
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