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‹Ç‹NDEK‹LER

tutuldu: Türkiye'de, devlet ayg›tlar›n›n iflleyiflinde ve toplumsal iliflkilerde ulusal ve uluslararas›
insan haklar› standartlar›yla uyumlu bir uygulaman›n gerçeklefltirilebilmesi. Bu ba¤lamda
iflbirli¤i içinde çal›flt›¤›m›z kurumlar aras›nda özelikle zikredilebilecek olanlar, Bakanl›klar
(Adalet, ‹çiflleri, D›fliflleri, Milli E¤itim, Sa¤l›k, Çal›flma, Kültür), Yarg›tay, yerel yönetimler,
barolar öncelikli olmak üzere mesleki teflekküller ve çok genifl bir yelpazede yerel, yabanc›
veya uluslararas› sivil toplum örgütleridir. Böyle bir iflbirli¤i içinde, Türkiye'de ve yurtd›fl›nda,
insan haklar› hukuku alan›nda çok say›da e¤itim çal›flmas› gerçeklefltirildi.

Türkiye'de, üniversitelerin araflt›rma merkezlerinin gerçekten bu s›fata uygun 'araflt›rmalar'
gerçeklefltirdi¤inin ileri sürülmesi, maalesef pek yayg›n bir gerçe¤i ifade etmez. Fakülteler
veya merkezler, farkl› biçimlerde toplant›lar düzenlemekte daha mahirdir. Ancak araflt›rma
cephesi genellikle ihmal edilir. Bu durum hukuk alan›nda da farkl› de¤ildir. Buna ek olarak,
hukuk araflt›rmas› alan›ndaki çok önemli bir di¤er eksiklik, saha çal›flmas›na hemen hemen
hiç baflvurulmamas›d›r. Türkiye'deki hukuk e¤itimi ve hukukçu formasyonunun, genellikle
kendi içine kapal› ve disiplinleraras› bir bak›fl› ihmal eden karakteri bunun bafll›ca nedeni
olsa gerek. Bu yüzden gerek Merkez kadrosunun belirlenmesinde gerek Merkez'in yürüttü¤ü
çal›flmalarda, disiplinleraras› bir yaklafl›m› etkili k›lacak bir politika güçlendirilmeye çal›fl›ld›.
Merkez, bu karakteri gözönünde tutulacak olursa, Türkiye'de, hukuk ve sosyal bilimler
alan›nda anlaml› bir iflbirli¤inin yürütüldü¤ü bir birim olma vasf›na da sahiptir.

Ancak herhalde, 'insan' ve onun 'haklar›' ekseninde faaliyette bulunan bir akademik birimin,
hukukun kendi öncelikli ilgi alanlar›n›n d›fl›nda, ama onun oluflum süreciyle yak›ndan ba¤l›
bir iliflkiler ortam›n› görmezden gelmesi düflünülemezdi. Merkez, bu anlay›flla, hem e¤itim
hem araflt›rma faaliyetlerinde, hukukun çok önemsedi¤i 'sonuçlara odaklanma' yaklafl›m›n›n
yan›s›ra, bunlar›n 'nedenlerini' de tart›flman›n gere¤ini hep ön planda tuttu. Kad›na karfl›
ayr›mc›l›k ve fliddetin yeflerdi¤i zihniyet çevresi, sa¤l›k ve insan haklar› alan›ndaki çok
genifl sorunlar, adalete eriflimin sadece Anayasa'da tan›nan "hak arama hürriyeti"nden
ibaret olmad›¤›, ceza yarg›lamas›ndaki hâkim davran›fl›n›n hükme nas›l etki etti¤i, bir hakk›n
ihlâli ya da ma¤duriyet kavram›n›n anlam› ve kapsam› gibi konularda, Merkez'in araflt›rma
projeleriyle ortaya konulan sonuçlar, bu anlay›fl›n ürünüdür.

Merkez, bugüne kadar alt› kitap yay›mlad›. Bu kitaplar, ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›
taraf›ndan, fakat özel bir bafll›k alt›nda oluflturulan dizide yay›mland›lar: ‹nsan Haklar›
Hukuku Çal›flmalar›. Bunlar, genel olarak Merkez'in baz› araflt›rma projelerinin sonuçlar›na
iliflkin oldu¤u gibi, Türkiye'de insan haklar›na dayanan bir uygulama anlay›fl›n› gelifltirmeye
yönelik haklar alan›n› uluslararas› standartlar ›fl›¤›nda güçlendirmeyi hedefleyen nitelikte
yay›nlard›r; ve Merkez çal›flanlar›n›n katk›lar›yla kotar›lm›flt›r.

Bugün, Merkez'in yedinci yafl›nda, dört ayl›k olarak yay›mlanacak bir Bülten de Merkez'in
yay›n listesine kat›l›yor. Bu, daha çok, bilgi vermeyi esas alacak bir yay›n olacak. ‹nsan
haklar› hukukuna iliflkin uluslararas› ya da ülke içindeki geliflmeler, yeni yay›nlar ve Merkez'in
faaliyetleri dönemsel olarak Bülten'de yer alacak. Ayr›ca, tematik nitelikte k›sa yorum ve
de¤erlendirme yaz›lar›na da yer verilecek, insan haklar›n›n tan›nmas›, korunmas› ve
gelifltirilmesi bak›m›ndan önem tafl›yan uluslararas› nitelikte ya da do¤rudan do¤ruya
Türkiye'yle ilgili hukuk uygulamas› da Bülten'de yer alacak.

Bülten, flimdilik elektronik bir yay›n olarak tasarland›. Bu, hem eriflim kabiliyeti hem de
kendimizi s›namak bak›m›ndan önemliydi. Bu hedeflerimize ne ölçüde vard›¤›m›z› görmek,
ancak görüfllerinizi ve katk›lar›n›z› bize ulaflt›rman›zla mümkün olabilir. Bunun, Merkez'in
ifllevleri kadar Bülten'den beklenenleri gelifltirmemizde önemli bir kaynak olaca¤›
düflüncesindeyim.

Son olarak, Merkez'in bu yeni giriflimine katk›da bulunan tüm Merkez mensuplar› ve
B‹LG‹'nin destek birimlerine içten teflekkürlerimi sunar›m.

‹stanbul Bilgi Üniversitesi ‹nsan Haklar› Hukuku Uygulama ve Araflt›rma Merkezi, 2000 y›l› Aral›k ay›nda kuruldu. O tarihten bu yana, Merkez
her bak›mdan büyüdü ve hem Türkiye hem de yurtd›fl›nda, özellikle Birleflmifl Milletler, Avrupa Konseyi, AG‹T ve AB insan haklar› çevrelerinde
tan›nan bir akademik birim haline geldi. Hiç flüphesiz, bu sonucun elde edilmesinde, Merkez çal›flanlar›n›n yarat›c›, enerjik, Türkiye ve
dünyadaki geliflmelere aç›k çal›flma profili kadar, B‹LG‹'nin, bu anlay›fl› destekleyici e¤itim ve araflt›rma politikalar›n›n rolü tart›fl›lmaz öneme
sahiptir.

Merkez faaliyetleri öncelikle 'çal›flma gruplar›' ba¤lam›nda düzenlendi. Bafllang›çta, sadece "Kad›na Yönelik Ayr›mc›l›k ve fiiddetin Önlenmesi"
ve "Sa¤l›k, T›p ve ‹nsan Haklar›" alan›ndaki çal›flma gruplar›, bugün befle eriflmifltir. Öncekilere ek olarak, "Sosyal ve Krimonolojik Araflt›rmalar",
"Adalete Eriflim ve Yarg› Reformu" ve "Mülteci Hukuku" alan›ndaki çal›flma gruplar› Merkez faaliyetlerinin de omurgas›n› oluflturur.

Bu yap›lanma içinde, hem insan haklar› e¤itimi ve araflt›rmas› hem de farkl› kurum ve gruplara yönelik kapasitenin güçlendirilmesiyle ilgili,
uluslararas› nitelikte 30 civar›nda proje yürütüldü ve yürütülmekte. Üniversite d›fl›na yönelik e¤itim çal›flmalar›nda, hep bir hedef ön planda



toplant›ya onar›c› adalet hizmeti sunan
kurumlar, sivi l  toplum kurulufllar›,
akademisyenler ve Adalet Bakanl›¤›
temsilcileri kat›ld›. Toplant›da Merkez
üyelerinden Galma Jahic bir sunum yapt›.
Toplant› hakk›nda daha detayl› bilgi
http://www.euforumrj.org/Projects/project
s.AGIS3.htm adresinden edinilebilir.

* 5-6 Kas›m 2007 tarihleri
aras›nda ‹stanbul'da The
European Union Agency for
Fundamental Rights-FRA
(Avrupa Birli¤i Temel Haklar
Ajans›) "Documenting
D i s c r i m i n a t i o n :  T h e
Signif icance of Data
Collection" (Ayr›mc›l›¤› Belgelemek: Veri
Toplaman›n Önemi) isimli bir toplant›
gerçeklefltirdi. Etkinli¤in amac› H›rvatistan
ve Türkiye'deki kamu ve sivil toplum
sektörlerinin ayr›mc›l›k ve ›rkç›l›k konular›nda
veri toplama kapasitelerini iyilefltirmelerine
yard›mc› olmakt›r. Etkinli¤e Türkiye'de
ayr›mc›l›k ve özellikle ›rkç›l›k ve yabanc›
düflmanl›¤› ile mücadele alan›nda çal›flan
kamu kurum ve kurulufllar›n yetkilileri,

sendika ve sivil toplum kurulufllar› temsilcileri
ve AB uzmanlar› kat›ld›. Merkez üyelerinden
‹dil Elverifl, ‹dil Ifl›l Gül, Burcu Yefliladal›,
Ulafl Karan ve Seda Kalem etkinlikte raportör
olarak yer ald›. FRA ve etkinlik ile ilgili daha
detayl› bilgi
http://fra.europa.eu/fra/material/pub/RAX
EN/RAXEN_CT /Fac tshee t_TR .pd f
ht tp : / / f ra .europa.eu/ f ra / index.php
adreslerinden edinilebilir.

* Merkez üyelerinden Ulafl Karan'›n "Türk
Hukukunda Ayr›mc›l›k yasa¤› ve Türk
Ceza Kanunu'nun 122. Maddesinin
Uygulanabilirli¤i" adl› makalesi Türkiye
Barolar Birli¤i Dergisi'nin Kas›m-Aral›k
2007 say›s›nda yay›mland› (Y›l: 20,
Say›:73, ISSN: 1304-2408). Makale Türk
hukukunda ayr›mc›l›k yasa¤› ile ilgili di¤er
düzenlemelerin "yanında, özellikle" TCK'n›n
122. maddesinin insan haklar› hukuku
ba¤lam›nda uygulanabilirli¤ini inceliyor.

* Adalet Bakanl›¤› taraf›ndan aç›lan AB mali
destekli hizmet sunumu ihalesini kazanan
konsorsiyumun üyelerinden olan Merkez'den
‹dil Elverifl, Galma Jahic ve Seda Kalem,
Adalet Bakanl›¤› ve Türkiye Barolar Birli¤i'nde
Ekim-Aral›k 2007 döneminde iki haftada bir
ikifler günlük olmak üzere gerçeklefltirilen
"Türkiye'de Adalete Eriflimin ‹yilefltirilmesi
- Adli Yard›m" toplant›lar›nda özellikle
adl i  yard›m hizmetinin duyurulmas›,
yayg›nlaflt›r›lmas›, hizmet kalitesinin
art›r›lmas› gibi birçok konuda yabanc› ülke
model ve deneyimlerini kat›l›mc›larla paylaflt›.

* Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi'nin Eski
Baflkan› Luzius Wildhaber, ‹stanbul Bilgi
Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin konuk
ö¤retim üyesi olarak 27 Kas›m-6 Aral›k 2007

tarihleri aras›nda, insan haklar›n›n
korunmas›na iliflkin Avrupa sistemi
konusunda sekiz günlük, ikifler saatlik
oturumlar halinde bir seminer program›
gerçeklefltirdi. ‹ngilizce yap›lan seminerlerde,
Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi sistemi
ayr›nt›l› olarak incelendi. Baz› hak ve
özgürlükler üzerinde özel inceleme ve
tart›flma oturumlar› düzenlendi. Avrupa
Konseyi'nin yeni üyelerle
büyümesinin sonuçlar›,
d e m o k r a s i n i n
günümüzdeki sorunlar›,
çokkültürlülük ve terörizm
konular› da Avrupa insan
haklar›n› koruma sistemi
çerçevesinde tart›fl›lan
konular aras›ndayd›.

* Organization for Security and Co-
opera t ion  i n  Eu rope  Of f i ce  fo r
Democratic Institutions and Human
Rights- OSCE ODIHR (Avrupa Güvenlik
ve ‹flbirli¤i Teflkilat›  Demokratikleflme ve
‹nsan Haklar› Ofisi-AG‹T) 10-12 Aral›k 2007
tarihleri aras›nda ‹spanya'n›n Barselona
flehrinde Compensation of Trafficked and
Exploited Persons (‹nsan Ticareti ve Sömürü
Ma¤durlar›n›n Zararlar›n›n Tazmin Edilmesi)
adl› toplant›y› düzenledi. Toplant›da AG‹T
taraf›ndan sekiz ülkenin (Arnavutluk, Fransa,
Ukrayna, Romanya, Rusya, ‹ngiltere ve ABD)
bu konudaki düzenlemelerine iliflkin
haz›rlanan rapor sunuldu ve di¤er ülkelerdeki
durumun iyilefltirilmesi için yap›lmas›
gerekenler tart›fl›ld›. Toplant›ya Merkez
üyelerinden Ulafl Karan kat›ld›.

* Sa¤l›k, T›p ve ‹nsan Haklar› Çal›flma Grubu
ve Raoul Wallenberg Human Rights and
Humanitarian  Law Institute-RWI (Raoul
Wallenberg ‹nsan Haklar› ve ‹nsanc›l Hukuk
Enstitüsü), ‹nsan Haklar› Ortak Platformu'nun
da katk›lar›yla 8 Aral›k 2007 tarihinde
Ankara'da "Ekonomik, Sosyal ve Kültürel
Haklar Komitesi'ne Gölge Rapor Sunma -
Sa¤l›k Hakk›" konulu bir e¤itim düzenlendi.
Sa¤l›k alan›nda çal›flan sivil toplum
örgütlerine yönelik bu çal›flmada BM
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar
Sözleflmesi'nin 12. maddesinde korunan
sa¤l›k hakk›n›n kapsam› ve sa¤l›k hakk›na
iliflkin olarak haz›rlanacak raporlarda
dikkat edilmesi gereken hususlar tart›fl›ld›.

* 4 Aral›k 2007 tarihinde Ankara'da
Kad›nlara Yönelik Ayr›mc›l›k ve fiiddetin
Önlenmesi Çal›flma Grubu ve RWI iflbirli¤i
ile "Kad›na Karfl› fiiddet Konulu Yuvarlak

Masa Toplant›s›" gerçeklefltirildi. Toplant›,
son y›llarda Türkiye'de kad›na karfl› fliddetin
önlenmesi konusunda güçlenen çabalara
katk›da bulunmak amac›n› tafl›yordu.
Moderatörlü¤ünü BM Kad›na Karfl› fiiddet,
Sebepleri ve Sonuçlar› Özel Raportörü Prof.
Dr. Yak›n Ertürk'ün yapt›¤› toplant›ya kamu

kurum ve kurulufllar› temsilcileri; hâkim, savc›
ve avukatlar; sivil toplum kurulufllar›
temsilcileri kat›ld›.

* Merkez, Aral›k 2007'de ADR Center Roma,
Progeco Queen Mary Üniversitesi, Deusto
Üniversitesi, Varflova Üniversitesi,
Heidelberg Üniversitesi ve Utrecht
Üniversitesi ile birlikte bir konsorsiyum
oluflturarak Avrupa Komisyonu taraf›ndan
aç›lan EuroMed Justice II-MEDA Region
ihalesine baflvuruda bulundu. Akdeniz
bölgesinde adalet alan›nda iflbirli¤inin
oluflturulmas›n›, özellikle de kurumsal
kapasite art›r›m›n›, adalete eriflim ve aile
hukuku konular›nda iflbirli¤ini güçlendirmeyi
hedefleyen projenin süresi 36 ay olarak
belirlenmifltir.

* 30 Kas›m-1 Aral›k 2007 tarihleri aras›nda
Lahey'de The Centre for Liability Law at
Tilburg University (Tilburg Üniversitesi
Sorumluluk Hukuku Merkezi) taraf›ndan
"Second Experts Meeting of the Access to
Justice Research Group" (Adalete Eriflim
Araflt›rma Grubu ‹kinci Uzmanlar Toplant›s›)
adl› toplant› gerçeklefltirildi. Amac›n›, hem
ulusal hem de uluslararas› anlamda adalete
eriflimin fiyat›n› ve kalitesini ölçmek için bir
çerçeve gelifltirmek olarak tan›mlayan
projenin ikinci toplant›s›nda usuli adalet,
flekli ve flekli olmayan usullerin yarg›lama
sonucunun kalitesine etkisi gibi konulara
odaklan›ld›. Toplant›ya  Merkez üyelerinden
‹dil Elverifl kat›ld›.

* 29 Kas›m-1 Aral›k 2007 tarihleri aras›nda
Almanya'n›n Trier flehrinde European Forum
for Restorative Justice (Avrupa Onar›c›
Adalet Forumu) taraf›ndan "Restorative
Justice: An Agenda for Europe" (Onar›c›
Adalet: Bir Avrupa Gündemi) projesinin ikinci
uzmanlar toplant›s› gerçeklefltirildi.  Onar›c›
adaletin Güney Avrupa ülkelerinde gündem
kazanmas› için strateji gelifltirilmesi ve ülke
baz›nda onar›c› adalet konusundaki
geliflmelerin paylafl›lmas› amac›n› tafl›yan

MERKEZ'DEN HABERLER

http://www.euforumrj.org/Projects/projects.AGIS3.htm
http://fra.europa.eu/fra/material/pub/RAXEN/RAXEN_CT/Factsheet_TR.pdf
http://fra.europa.eu/fra/index.php


* 23-26 Ekim 2007 tarihleri aras›nda
Kad›nlara Yönelik Ayr›mc›l›k ve fiiddetin
Önlenmesi Çal›flma Grubu ve RWI iflbirli¤i
ile "Aile Mahkemesi Hâkimlerine ve
Cumhuriyet Savc›lar›na Yönelik Kad›nlar›n
‹nsan Haklar› Semineri" gerçeklefltirildi.
Kad›n›n insan haklar› konulu bu e¤itim
seminerleri Kad›nlara Karfl› Her Türlü
Ayr›mc›l›¤›n Önlenmesi Sözleflmesi-CEDAW
baflta o lmak üzere,  u lus lararas ›
sözleflmelerde yer alan standartlar ve
bunlara iliflkin uygulamalar konusunda yarg›
mensuplar›n›n bilgilendirilmesi ve yarg›n›n
kad›n haklar› ihlallerinin önlenmesindeki
rolünün daha da güçlendirilmesi amac›yla
gerçeklefltirildi. Seminerlere Türkiye'nin her
yerinden 15 Aile Mahkemesi "hâkimi ve 15
Cumhuriyet savcısı" kat›ld›.

* Merkez üyelerinden ‹dil Elverifl, The Public
Interest Law Institute-PILI taraf›ndan 18-19
Ekim 2007 tarihleri aras›nda Budapeflte'de
gerçeklefltirilen "European Pro Bono Forum"
(Avrupa Ücretsiz Hukuki Yard›m Forumu)
toplant›s›na kat›ld›. Avrupa'n›n çeflitli
ülkelerinde faal olan hukuk bürolar› ile sivil
toplum kurulufllar›n› biraraya getirmeyi
amaçlayan konferans, bu sayede sivil
toplumun farkl› hukuki ihtiyaçlar›n› bilen
ancak bunlara cevap verme "imkânı" k›s›tl›
olan STK'lar ile genifl kaynaklar› olan ancak
toplumda bir aya¤› olmayan hukuk
bürolar›n› buluflturdu. Baflar›l› bir pro bono
(ücretsiz hukuki yard›m) program› kurmak
ve sürdürmek için modellerin, iyi
uygulamalar›n ve hukuki ihtiyaçlar›n tart›fl›ld›¤›
konferansa 19 ülkeden 140 kadar kifli kat›ld›.
Konferans ile ilgili daha detayl› bilgi
http://www.pili.org/en/content/view/523/269
adresinden edinilebilir.

* 18-19 Ekim 2007 tarihleri aras›nda OSCE
ODIHR taraf›ndan Viyana'da "Supplementary
Human Dimension Implementation Meeting
on Combating Sexual Exploitation of Children"
(‹nsan Boyutu Uygulama Toplant›s›'na Ek
'Çocuklar›n Cinsel ‹stismar›na Karfl›
Mücadele' Toplant›s›) gerçeklefltirildi. Çocuk
i s t i s m a r › n a  k a r fl ›  m ü c a d e l e n i n
güçlendirilmesinde risk faktörlerinin aç›¤a
kavuflmas›, düzenlemeler ve uygulamadaki
i y i  ö r n e k l e r i n ,  s o s y a l  k o r u m a
mekanizmalar›n›n ve farkl› ülkelerin ceza
kanunlar›n›n paylafl›lmas› amac›n› tafl›yan
toplant›ya Merkez üyelerinden Galma Jahic
kat›ld›. Toplant› ile ilgili daha detayl› bilgi
http://www.osce.org/conferences/shdm3
_2007.html adresinden edinilebilir.

* Merkez, RWI iflbirli¤i ile 28-29 Eylül 2007
tarihleri aras›nda Eskiflehir'de "‹nsan Haklar›
ve Engellilik" konulu bir yuvarlak masa
toplant›s› düzenledi. Engellilik alan›nda
çal›flan sivil toplum örgütleri ile merkezi
yönetimin ve çeflitli yerel yönetimlerin ilgili
birimlerinin bir araya geldi¤i toplant›da, iyi
uygulamalar paylafl›ld› ve gelece¤e yönelik
stratejiler tart›fl›ld›.

MERKEZ'DEN HABERLER

Birleflmifl Milletler Engelli
Haklar› Sözleflmesi: Eflitli¤e
Do¤ru Önemli Bir Ad›m

Birleflmifl Milletler Genel Kurulu taraf›ndan
13 Aral›k 2006 tarihinde kabul edilen Birleflmifl
Milletler Engelli Haklar› Sözleflmesi 30 Mart
2007 tarihinde Birleflmifl Milletler üyesi
devletlerin imzas›na aç›ld›. 30 Mart 2007'de
Sözleflme'yi imzalayan devletler aras›nda
Türkiye de bulunmakta.

‹nsan hak ve özgürlüklerinden yararlanma
bak›m›ndan en dezavantajl› gruplar aras›nda
say›lan engellilerin bugünkü say›s› 650
milyona yaklafl›yor. Aileleriyle birlikte
düflünüldü¤ünde, yaklafl›k 2 milyar kifli
gündelik yaflamlar›nda engellilikle ba¤lant›l›
sorunlarla karfl›lafl›yor. Bu sorunlar e¤itimden
çal›flma yaflam›na, istismardan sosyal ve
siyasal yaflama kat›l›ma kadar genifl bir
çeflitlilik arzediyor. Oysa herkes gibi, en
genifl az›nl›k olarak kabul edilen engelliler
de tüm insan hak ve özgürlüklerine sahipler.
Mevcut uluslararas› sözleflmelerin bugüne
kadar engellilerin hak ve özgürlüklerden tam
ve eflit olarak yararlanmalar›n› sa¤lama
konusunda yetersiz kalmalar›, engellilerin
hak süjeleri olmaktan ziyade ba¤›fl ve
yard›ma ihtiyaç duyan kimseler olarak
alg›lanmas› ve sorunun toplumsal yap›n›n
ve hizmetlerin düzenlenifl biçiminden de¤il
de, bizzat engell inin kendisinden
kaynakland›¤› yan›lg›s›, konuya iliflkin bir
sözleflme haz›rlanmas›n›n temel nedenleri
aras›ndad›r.

Sözleflme'nin en dikkat çekici hükümlerinden
biri, 'engelli' tan›m›n›n yap›ld›¤› 1. maddesi.
Söz konusu hüküm, engellili¤i uzun süreli
fiziksel, zihinsel, duyusal yetiyitimlerinin
(sakatl›klar›n), kiflinin kendisi d›fl›ndaki
engellerle birleflmesi olarak tan›ml›yor.
Böylece Sözleflme, sorunun kayna¤›n›n
bizzat engelli kiflinin kendisi olmad›¤›n›
vurgulad›¤› gibi, engellili¤in dinamik bir
kavram oldu¤unu ve çevresel ve sosyal
unsurlara ba¤l› olarak sürekli de¤iflti¤ini de
kabul ediyor.

Sözleflme'nin üzerine infla edildi¤i ilkeler ise,
Sözleflme'nin 3. maddesinde s›ralan›yor:
bireylerin do¤ufltan gelen özerkliklerine,
kendi seçimlerini yapma özgürlüklerine ve
ba¤›ms›zl›klar›na sayg›; ayr›mc›l›k yasa¤›;
toplumsal yaflama tam ve etkili kat›l›m;
farkl›l›klara sayg›; f›rsat eflitli¤i; eriflilebilirlik;
kad›n ve erkeklerin eflitli¤i ve engelli
çocuklar›n geliflen kapasitelerine ve kendi
kimliklerini koruma haklar›na sayg›.

Sözleflme'nin engelliler bak›m›ndan en önemli
maddelerinden biri, tabii ki eflitlik ve ayr›mc›l›k
yasa¤›na iliflkin 5. madde. Söz konusu
düzenleme, bugüne kadar insan hak ve
özgürlüklerinin korunmas› ve gelifltirilmesi
amac›yla Birleflmifl Milletler çat›s› alt›nda
haz›rlanm›fl di¤er sözleflmelerde yer alan
di¤er düzenlemelerden farkl› olarak son
derece ayr›nt›l›. Düzenleme, hukuk önünde

eflitlik ve hukukun eflit koruma öngörmesi
biçiminde formüle edilen flekli eflitlik
anlay›fl›n›n ötesine geçerek, eflitli¤in
sa¤lanmas› ve ayr›mc›l›¤›n ortadan
kald›r›lmas› amac›yla makul uyumlaflt›rma
yap›lmas›n› da öngörüyor.

Sözleflme, mevcut sözleflmelerle korunan
hak ve özgürlüklere yenilerini eklemekten
ziyade, bu hak ve özgürlüklerin engelliler
bak›m›ndan neyi ifade etmesi gerekti¤ine
aç›kl›k getiriyor. Örne¤in, Sözleflme'nin
düflünce ve ifade özgürlü¤üne iliflkin 21.
maddesi, bu özgürlü¤ün, eriflilebilir biçim
(örne¤in kabartma yaz› ve iflaret dili) ve
teknolojiler yoluyla bilgiye eriflme ve
düflünceleri yayma özgürlü¤ünü de içerdi¤ini
ifade ediyor. Benzer flekilde adalete eriflimi
düzenleyen 13. madde, engellilerin
kovuflturma ve di¤er ön haz›rl›k süreçleri
dahil, tüm yarg›sal süreçlere etkili kat›l›m›n›n
sa¤lanmas› için gerekli her türlü
düzenlemenin yap›lmas› yükümlülü¤ünü
öngörüyor.

Birleflmifl Milletler çat›s› alt›nda kabul edilen
di¤er sözleflmeler bak›m›ndan oldu¤u gibi,
bu Sözleflme'nin uygulanmas›n› izlemek
üzere de bir komite kurulmas› öngörülüyor.
12 ba¤›ms›z uzmandan oluflacak olan
Komite'nin temel görevi, taraf devletlerin
sunduklar› raporlar› de¤erlendirmek. Ancak
Sözleflme'ye uyumun izlenmesi, taraf devlet
raporlar›n›n de¤erlendirilmesi ile s›n›rl› de¤il.
Sözleflme'ye ek ‹htiyari Protokol, birey ve
birey gruplar›n›n Komite'ye ihlal iddialar› ile
baflvurmalar› imkan›n› da tan›yor. Komite'ye
yap›lacak bu tür baflvurularla oluflacak
içtihatlar, benzer komite ve mahkemeler ve
özellikle de ulusal mahkemeler bak›m›ndan
yön gösterici olacakt›r. Ancak maalesef
Türkiye Sözleflme'yi imzalarken, birey ve
birey gruplar›n›n baflvuruda bulunmas›
imkan›n› tan›yan Protokol'ü imzalamad›. Bu
husus, engel l i ler in insan hak ve
özgürlüklerine iliflkin etkili bir koruma
sisteminin kabulü noktas›na henüz
gelinmedi¤ini göstermesi bak›m›ndan son
derece önemli ve dikkat çekicidir. Benzer
bir göstergenin 2005 y›l›nda kabul edilen
5378 say›l› Özürlüler Hakk›nda Kanun'da
da var oldu¤unu belirtmek gerekir. Zira, söz
konusu Kanun hem ayr›mc›l›¤› yasaklamakta,
hem de iflverenler dahil çeflitli kesimlere
yükümlülükler yüklemekte, ancak ayr›mc›l›k
yap›lmas› veya yükümlülüklerin ihlal edilmesi
halinde ne tür yapt›r›mlar›n uygulanabilece¤i
hususunda sessiz kalmaktad›r. K›sacas›,
engellilik sorunu bir insan haklar› sorunu
olarak kabul edilmeye bafllanm›flsa bile,
görünen odur ki henüz bu konuda etkili hak
arama yollar›n› açma ve söz konusu ulusal
ve uluslararas› düzenlemelerin bireylerin ve
onlar›n ailelerinin gündelik yaflamlar›
üzerinde daha derin ve do¤rudan etki
yaratmas›n› sa¤lama iradesi mevcut de¤il.

Dr. ‹dil Ifl›l Gül
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http://www.pili.org/en/content/view/523/269
http://www.osce.org/conferences/shdm3_2007.html


Bu yüzden birinci kuflak ma¤dur-fail
arabulucular›n nas›l e¤itilece¤i ve bu kiflilerin
çal›flmalar›n›n nas›l takip edilece¤i ve
denetlenece¤i belirsizdir. Bu çok temel bir
s o r u n d u r ,  ç ü n k ü  m a ¤ d u r - f a i l
arabuluculu¤unun baflar›l› olmas› için,
arabulucular›n iyi e¤itilmifl olmas› kilit öneme
sahipt i r .  Ço¤u Avrupa ülkesinde
arabulucular›n kapsaml› bir e¤itimden
(genellikle en az 40 saat olmak üzere)
geçmesi gerekmektedir. Sunulan bu e¤itim
"shadowing" (gölge) yöntemiyle devam
etmektedir. Bu yöntemle e¤itimden yeni
geçmifl "stajyerler" ilk önce tecrübeli
arabulucular› arabuluculuk yaparken izler,
daha sonra roller de¤iflip e¤itimden geçmifl
arabulucular tecrübeli arabulucular
taraf›ndan izlenirler.  Ba¤›ms›z bir arabulucu
olarak çal›flmaya bafllamadan önce bu
uygulama genellikle alt› aydan daha uzun
bir zaman boyunca devam eder.
Arabulucular bu aflamadan sonra bile
performanslar›n›n izlenmesi ve gelifltirilmesi
amac›yla akran denetimine tabidirler.

Türkiye'de ceza davalar›nda arabuluculu¤a
yönlendirme sistemi iyi gelifltirilememifltir
ve yönlendirilen dosya say›s› çok düflüktür.
Savc› lar ve hâkimler ma¤dur-fai l
arabuluculu¤u konusunda yeterli bilgiye
sahip de¤ildir, toplumun geneli ise bu
konuda savc› ve hâkimlerden daha da
bilgisizdir5. Yönlendirme mekanizmas›n›n
ifllememesi ve taraflar›n arabuluculuk
usulünü kabul etmeye daha az e¤ilimli
olmas› bu durumun do¤al sonucudur.
Ayr›ca, arabuluculu¤un sonucu olan
anlaflmalar›n uygulan›fl›n› izleyecek hiçbir
mekan izma da mevcut  de¤ i ld i r .
Medyan›n "uzlaflma" mekanizmas›n›
"öpüflün-bar›fl›n" olarak sunmas› da
ma¤dur-fail arabuluculu¤u için elveriflli
ortam›n oluflmas›na engel olmaktad›r.

Bütün bunlara dayanarak Türkiye'de onar›c›
adaletin emekleme döneminde oldu¤u ve
ileriki safhalarda zor bir çocukluk
döneminden geçece¤i söylenebilir. ‹stanbul
Bilgi Üniversitesi ‹nsan Haklar› Hukuku
Uygulama ve Araflt›rma Merkezi, adalet için
alternatif ve daha insanileflmifl yaklafl›mlara
ihtiyac›m›z oldu¤u inanc›yla onar›c› adaleti
Türkiye'de ve yurtd›fl›nda gelifltirmek için

Araflt›rmalar,  geleneksel ceza yarg›lamas›n›n
seyrinde ve sonuçlar›nda hem ma¤durlar›n
hem de faillerin, haklar›ndan ço¤u zaman
ciddi ölçüde mahrum kald›klar›n›
göstermektedir. Mahkeme sürecinin
s›n›rlar›nda b›rak›lan ma¤durlar, ço¤u kez
kendilerini ikinci kez ma¤duriyete u¤ram›fl
hissettiklerini, kayg›lar›n› ve duygular›n› dile
getirme f›rsat›n›n kendilerine verilmedi¤ini,
geçirdikleri deneyimin ve yaflad›klar›
travman›n tan›nmam›fl ve karfl›l›k bulamam›fl
olarak kald›¤›n› söylemektedirler. ‹stanbul
Bilgi Üniversitesi ‹nsan Haklar› Hukuku
Uygulama ve Araflt›rma Merkezi taraf›ndan
yürütülmüfl olan bir araflt›rma benzer
sonuçlar›n Türkiye için de geçerli oldu¤unu
göstermifltir. Bu anket çal›flmas› göstermifltir
ki, suç ma¤durlar›n›n mahkemelerde
yaflad›klar› tecrübenin bir sonucu olarak
mahkemelere olan güvenlerinin azalmas›
çok muhtemeldir. (san›klar ve hukuk
mahkemelerindeki davalardaki taraflarla
karfl›laflt›r›l›nca)2. Di¤er taraftan san›klar,
iflledikleri suç sonucunda yaratt›klar› zarar›n
kiflisel ve insani boyutunu nadiren
anlamaktad›rlar; ayr›ca onlara durumu
"düzeltmeleri" için gerçek bir f›rsat
verilmemektedir. Sistem, suçu itiraf
etmemeleri ve dava ile ilgilerini inkâr etmeleri
için failleri cesaretlendirmektedir. Failler bu
yüzden eylemleri ile ilgili piflmanl›klar›n› dile
getirmemekte ve kendi eylemlerini aç›klama
f›rsat›n› da bulamamaktad›rlar. Genel olarak,
yarg›lama ve kanunu uygulama gücüne
sahip olan mahkemelerin, ma¤dur ve fail
için adaleti onarma, ifllenmifl suçun
oluflturdu¤u problemi çözme ve daha güvenli
bir toplum yaratma kabiliyetine sahip olduklar›
flüphelidir.

Onar›c› adalet, teorik bir yaklafl›m olarak suç
teflkil eden davran›fl›n sebep oldu¤u ve
ortaya ç›kard›¤› zarar›n onar›lmas›n› ön plana
ç›kar›r ve bu ba¤lamda klasik ceza adaleti
yaklafl›m›na alternatif veya tamamlay›c› bir
yaklafl›m olarak görülür. Onar›c› adalet,
fazlas›yla resmilefltirilmifl bir ceza adalet
sistemine bir alternatif olarak, geleneksel
yarg›lamadaki "suçlama" ve "suçluluk"tan
ziyade "sorumluluk" ve "zarar›n onar›m›"na
odaklanarak, taraflar›n iletiflimi ve
insanilefltirilmesi arac›l›¤›yla adalete eriflime
çabalar. Bu hedeflere ulafl›lmas›, tüm
paydafllar›n katk›s›na imkân sa¤layan
iflbirli¤ine dayal› süreçler arac›l›¤›yla mümkün
olur. Bu yüzden onar›c› adalette temel al›nan
uygulamalar suça tepki olarak zarar›n
onar›lmas› için gerekli ad›mlar› tan›mlar ve
bu ad›mlar› atarak, çat›flman›n çözümüne
bütün taraflar› dâhil eder.  Bu flekilde, suçun
ele al›nmas›nda ortaya ç›kan toplum ve devlet
aras›ndaki geleneksel iliflkiyi baflka bir boyuta
dönüfltürür. Onar›c› adaletin temelinde üç
ilke yatmaktad›r. Bunlar:
- Adalet, kiflilerin gördükleri zarar›n onar›lmas›
için çal›flmay› gerektirir.
- Suçtan do¤rudan ve en fazla etkilenen
kiflilere, talep etmeleri halinde, adalet
sürecine kat›lmalar› için f›rsat sa¤lanmal›d›r.
- Devletin rolü adil bir kamu düzenini
korumak, toplumun rolü ise adil bir bar›fl›
infla etmek ve sürdürmektir.
Bu temel ilkelerin uygulanmas› ile onar›c›

adalet, çat›flman›n çözüm sürecine aktif
olarak kat›lmalar›n› sa¤layarak, suça dair
kayg›lar›n› ortaya koyma ve duygular›n›
paylaflma f›rsat› vererek ma¤durlar›n
durumlar›n› güçlendirir. San›klar aç›s›ndan
bak›ld›¤›nda ise, onar›c› adalet süreçleri,
suçun ma¤duru için kabul edilebilir ve
tatminkâr bir flekilde tazmin edilmesi gibi
suçun yaratt›¤› problemi düzeltmek için daha
yap›c› yollar önerir. Onar›c› adalet, bu
mekanizmalar arac›l›¤›yla ma¤durlar›n
yaflad›¤› zarar› onarmaya, faillerin toplumsal
hayata yeniden uyum sa¤lamalar›na yard›m
etmeye çal›fl›r3.

Onar›c› adalet, Avrupa'da adalet sistemlerini
gittikçe daha fazla etkileyen bir yaklafl›m
haline gelmifltir ve günümüzde birçok Avrupa
ülkesinde kullan›lmaktad›r. fiu anda bu
alanda lider konumda olan Belçika'da tüm
ceza davalar›nda taraflara onar›c› adalet
uygulamalar›ndan yararlanma hakk›
verilmifltir; Portekiz'de 2007 yaz›nda ceza
davalar›nda ma¤dur-fail arabuluculu¤u ile
ilgili bir yasa kabul edilmifltir; ‹talya'da onar›c›
adalet  çocuk adalet  s is teminde
kullan›lmaktad›r; ‹skoçya'da hafif suçlarda
arabuluculuk uygulanmaktad›r. Onar›c› adalet
mekanizmalar› Avustralya, Yeni Zelanda,
Kanada ve daha düflük bir düzeyde Amerika
Birleflik Devletleri'nde da yayg›n olarak
kullan›lmaktad›r. Bu ba¤lamda, flimdiye kadar
suç problemine çözüm üretemeyen sa¤l›ks›z
ceza adalet sistemleri için, onar›c› adalet
k›smen de olsa, çözüm yolu olabilecek yeni
bir yaklafl›m olarak görülmelidir. Sonuç olarak,
onar›c› adalet süreci, uyuflmazl›¤›n çözümü
sürecinde yer alan toplum üyelerini do¤rudan
içine alarak ço¤ulcu ve demokratik toplumu
gelifltirmekte, toplumsal bar›fl›n onar›lmas›na
yard›m etmektedir.

Ma¤dur-fail arabuluculu¤u ("uzlaflt›rma" ad›
alt›nda) Türkiye'de hâlihaz›rda kullan›lmakta
olan tek onar›c› adalet mekanizmas›d›r (di¤er
ülkelerde "konferans" veya "bar›fl çemberleri"
gibi çeflitli onar›c› adalet mekanizmalar›
kullan›lmaktad›r). Türkiye'de, ma¤dur-fail
arabuluculu¤u 2005 y›l ›nda Ceza
Muhakemeleri Kanunu ile kabul edilmifl ve
2006 y›l›n›n Aral›k ay›nda daha ayr›nt›l› olarak
düzenlenmifltir. Ma¤dur-fail arabuluculu¤u,
ceza adaleti sisteminde t›kan›kl›k yaratmakta
olan mahkemelerin a¤›r ifl yüküne ve sürekli
dolu olan ceza evlerine çare olaca¤› ve
yarg›lama sürecini k›saltaca¤› umularak
yürürlü¤e konulmufltur4. Ancak, Kanun'un
gerekçesinde, ilgili maddelere dair
aç›klamalarda onar›c› adaletten ve ilkelerinden
de bahsedilmifltir. Bu çerçevede Türkiye'de
de uygulanmaya bafllanan "uzlaflma"
kurumunun yukar›da sözü edilen amaçlar›
karfl›lamas›n›n beklendi¤i anlafl›lmaktad›r.

Bu düzenlemeler, ma¤dur-fail arabuluculu¤u
uygulamas›n›n yasal temelini sa¤lam›flt›r,
fakat ma¤dur-fail arabuluculu¤unun
Türkiye'de baflar›yla uygulanmas› için gereken
altyap› henüz mevcut de¤ildir. Türkiye'de
çok az say›da e¤itimli arabulucu
bulunmaktad›r. Bunun yan›nda ileri düzeyde
arabuluculuk e¤itimi veren kurumlar da
mevcut de¤ildir.
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Onar›c› Adalet: Yeni Bir Yaklafl›m
Galma Jahic ve Burcu Yefliladal›1

1 Bu yaz›n›n haz›rlanmas›nda bize verdi¤i destekten dolay›,
Av. Özlem Ayata'ya teflekkür ederiz.

2 Adalet Gözet Projesi kapsam›nda Türkiye'nin 12 büyük
flehrinde yaflayan 3000'nin üzerinde kifli ile anket yap›lm›flt›r.
Bunlardan ma¤dur olarak mahkemede bulunanlar›n %43,5'i
yaflad›klar› deneyimin sonucu olarak mahkemelere olan
güvenlerinin azald›¤›n› dile getirmifltir. Bu oran faillerde
%24,1, tan›klarda %26,8'dir. Adalet Gözet Projesi'nin
sonuç raporu henüz bas›lmam›flt›r, fakat daha fazla bilgi
için bkz. http://www.adaletgozet.org

3 http://www.restorativejustice.org/intro

4 Bkz. 5271 say›l› Kanun'un gerekçesi,
http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem22/yil01/ss698m.htm

5 Adalet Gözet Projesinde, cevaplay›c›lar›n sadece
%20'sinin "uzlaflma" uygulamas›ndan haberdar oldu¤u
sonucuna var›lm›flt›r. Adalet Gözet projesinin henüz
bas›lmam›fl olan sonuç raporundan daha fazla ayr›nt› için
bkz. http://www.adaletgozet.org

http://www.adaletgozet.org/
http://www.restorativejustice.org/intro
http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem22/yil01/ss698m.htm
http://www.adaletgozet.org/
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‹NSAN HAKLARI HUKUKU KARARLARI

Alan›nda Avrupa ‹flbirli¤i) ulusal kaynaklarla desteklenmifl
araflt›rma projelerinin Avrupa düzeyinde koordinasyonunu
sa¤lamak ve Avrupa bilim insanlar›n›n ortak çal›flmalar›n›
desteklemek amac›yla kurulmufltur. Bu kapsamda COST,
aksiyon yönetim toplant›lar›, bilimsel atölye çal›flmas› ve
seminerler, k›sa süreli bilimsel ziyaretler, kurslar ve araflt›rma
konferanslar› ile yay›m için maddi destek sa¤lamaktad›r.
Daha fazla bilgi için:
http://www.tubitak.gov.tr/home.do?ot=5&rt=3&sid=0&ci
d=1717

9 Proje hakk›nda bilgi edinmek için
http://www.cost.esf.org/index.php?id=310 sayfas›na bak›n›z.

10 "Türkiye'de Ceza Davalar›nda Uzlaflma Uygulamalar›n›n
Gelifltirilmesi" projesi Demokrasi ve ‹nsan Haklar› için
Avrupa Giriflimi (D‹HAG) çerçevesinde Avrupa Komisyonu
taraf›ndan finanse edilmektedir.

çeflitli çal›flmalar yürütmektedir. Merkez flu
anda onar›c› adalet ve ma¤dur-fai l
arabuluculu¤u ile ilgili ulusal ve uluslararas›
bir dizi proje içinde yer almaktad›r. AGIS 36

"Restorative Justice: An Agenda for Europe"
(Onar›c› Adalet: Avrupa için bir Gündem)
Projesi7 için uzmanl›k katk›s› sunmakta olan
Merkez "COST Action8 A21"9 Program›
çerçevesinde Türkiye'deki ma¤dur-fail
arabuluculu¤u hakk›nda bir araflt›rmay›
tamamlam›flt›r. ‹stanbul Bilgi Üniversitesi
‹nsan Haklar› Hukuku Uygulama ve Araflt›rma
Merkezi Türkiye'de yürütmekte oldu¤u
çal ›flmalar ›n yan›nda yüksek l isans

düzeyinde ö¤renciler için arabuluculuk
üzerine bir ders açarak, ayr›ca düzenli
seminerler ve kurum içi e¤itimler sunarak
ma¤dur-fail arabuluculu¤u ve genel olarak
onar›c› adalet hakk›ndaki bilgi düzeyini
art›rmay› amaçlamaktad›r10.

6 AGIS Program› hakk›nda bilgi edinmek için
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/2004_2007/ag
is/funding_agis_en.htm sayfas›na bak›n›z.

7 Bkz.
http://www.euforumrj.org/Projects/projects.AGIS3.htm

8 European Cooperation in the Field of Scientific and
Technical Research / COST (Bilimsel ve Teknik Araflt›rma

Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi'nde 2007 y›l› Ekim-Kas›m-Aral›k
aylar›nda Türkiye ile ilgili 81 dava sonuçland›. Mahkeme bir davada
herhangi bir ihlale hükmetmezken geri kalan davalarda Avrupa ‹nsan
Haklar› Sözleflmesi ve Ek Protokollerinde yer alan baz› haklar›n ihlal
edildi¤ine ve çeflitli miktarlarda tazminat ödenmesine karar verdi.

Türkiye ile ilgili sonuçlanan davalarda 2 kez yaflam hakk›n›n, 9 kez
iflkence ve kötü muamele yasa¤›n›n, 11 kez kifli özgürlü¤ü ve güvenli¤i
hakk›n›n, 42 kez adil yarg›lanma hakk›n›n, 7 kez ifade özgürlü¤ünün,
2 kez toplanma ve örgütlenme özgürlü¤ünün, 11 kez etkili bir yola
baflvuru hakk›n›n, 14 kez mülkiyet hakk›n›n, 1 kez e¤itim hakk›n›n ve
1 kez serbest seçim hakk›n›n ihlal edildi¤ine karar verildi.

Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi (A‹HM) 2007 y›l› Ekim-Kas›m-Aral›k
aylar›nda özellikle e¤itim hakk› ba¤lam›nda 2 önemli karara imza att›.
Bu kararlardan ilki Türkiye'ye karfl› aç›lan Hasan ve Eylem Zengin v.
Türkiye (baflvuru no. 1448/04) davas›, ikincisi ise D.H. ve Di¤erleri v.
Çek Cumhuriyeti (baflvuru no. 57325/00) davas›yd›.

Hasan ve Eylem Zengin v. Türkiye (baflvuru no. 1448/04,
09.10.2007)

9 Ekim 2007 tarihinde sonuçlanan Hasan ve Eylem Zengin v. Türkiye
davas›nda A‹HM, Türkiye'deki zorunlu din derslerinin Avrupa ‹nsan
Haklar› Sözleflmesi'ne (A‹HS) Ek 1 No'lu Protokol'ün "e¤itim hakk›"na
yer veren 2. maddesine ayk›r›l›k teflkil etti¤ini belirtti. Baflvuruculardan
Hasan Zengin, Alevi oldu¤unu belirterek çocu¤u Eylem Zengin'in
ilkö¤retim okullar›nda okutulan zorunlu din derslerinden muaf tutulmas›n›
‹l Milli E¤itim Müdürlü¤ü'nden talep etmifl ancak talebi reddedilmiflti.
Konu ile ilgili olarak Dan›fltay'›n 5 A¤ustos 2003 tarihli karar›n›n ard›ndan
konu A‹HM önüne geldi.

A‹HM daha önce de zorunlu din dersleri ile ilgili baz› kararlar vermiflti.
Mahkeme taraf›ndan bu konuda verilen kararlara bak›ld›¤›nda zorunlu
din dersleri ile ilgili baz› ölçütlerin ortaya konuldu¤unu görebiliyoruz.
Mahkeme, Türkiye ile ilgili sonuçlanan bu davadan k›sa bir süre önce
2007 y›l› içerisinde A‹HM Büyük Dairesi'nin Norveç ile ilgili olarak vermifl
oldu¤u benzer nitelikteki Folgero v. Norveç davas›nda zorunlu din
dersleri ile ilgili içtihad›n› belirledi. Norveç'te 1997'de ç›kar›lan bir yasa
ile din derslerinin içeri¤i de¤ifltirilmifl ve dersin ad› "H›ristiyanl›k, Din ve
Felsefe" olarak belirlenmiflti. Dersin içeri¤i di¤er dinlere ve inançlara
yer vermekle beraber a¤›rl›kla Norveç nüfusunun %86's›n› oluflturan
H›ristiyanl›kla ilgili bölümlerden oluflmaktayd›. Bir kiflinin bu dersten
ancak inanc›n› belirterek ve sadece baz› bölümlerden muaf tutulmay›
talep etmesi mümkündü. Konu ile ilgili olarak baflvurucular›n çocuklar›n›n
dersten tamamen muaf tutulmas› için yapt›klar› baflvuru reddedilmiflti.
Mahkeme ilk olarak k›smi muafiyetin uygulanmas›n›n pratik olarak zor
oldu¤unu ve velilerin dersin tüm içeri¤i konusunda iyice bilgilendirilmeleri
gerekti¤ini ifade etti. ‹kinci olarak, dersten muaf tutulmak için gereken
dini inançlar› ifade etme zorunlulu¤unun özel hayat› ilgilendiren bir
durum oldu¤u ve ailelerin böyle bir yükümlülük alt›na sokulmamas›
gerekti¤i ifade edildi.

A‹HM Türkiye ile ilgili karar›nda, öncelikle dersin içeri¤inin nesnel,
elefltirel ve ço¤ulcu bir içerikte olup olmad›¤›n› inceledi. Bu anlamda
okutulan din kitaplar›n›n a¤›rl›kla ‹slam dinine yer verdi¤i, ‹slam dininin
ibadetleri ile ilgili bilgilendirmenin yap›ld›¤› ve ö¤rencilerin bu konulardan

s›nava girdi¤i ancak Alevi inanc›na sahip ö¤renciler bak›m›ndan benzer
nitelikte bilgilerin yer almad›¤› tespit edildi. Bu sebeple Türkiye'de
okutulan zorunlu din derslerinin nesnellik ve ço¤ulculuk aç›s›ndan
demokratik bir toplumda gerekli olan ölçütleri tafl›mad›¤› ifade edildi.

A‹HM ikinci olarak ise sadece H›ristiyan ve Yahudilerin bu dersten
muaf tutulabildiklerini, bu sebeple dersin içeri¤i ço¤ulcu nitelikteyse
sadece Müslüman ailelerin çocuklar› için de¤il di¤er dini inan›fllara
sahip çocuklar için de zorunlu olmas› gerekti¤ini ve bu noktada bir
çeliflki bulundu¤unu ifade etmifltir.

Mahkeme üçüncü olarak ise, kiflilerin dersten muaf tutulmak için
dini ve felsefi inançlar›n› aç›klamak zorunda b›rak›lmas›n›n din ve
vicdan özgürlü¤ü ile ba¤daflmayaca¤› ve iç hukuktaki düzenlemelerin
yeterince aç›k olmamas› sebebiyle dersten muaf tutulma taleplerinin
reddedilebilece¤ini belirtti.

Sonuç olarak, Mahkeme öncelikle verdi¤i kararlarda zorunlu din
derslerinin müfredata konulmas› noktas›nda devletlerin takdir yetkisi
bulundu¤unu belirtmektedir. Ancak Mahkeme'ye göre devlet
okullar›nda bu tür dersler zorunlu nitelikte ise, muafiyet olana¤›n›n
tan›nmas› gerekmektedir. Muafiyet olana¤›n›n tan›nd›¤› durumlarda
ise, bu olana¤›n herhangi bir koflul olmaks›z›n, tüm felsefi ve dini
inançlar aras›nda ayr›m yap›lmaks›z›n, kifliler dini ve vicdani inançlar›n›
aç›¤a vurmak zorunda kalmaks›z›n, baflka bir deyiflle din ve vicdan
özgürlü¤ü ihlal edilmeden uygulanmas› gerekmektedir. Din derslerinin
içeri¤i noktas›nda ise müfredat›n nesnelli¤i ve ço¤ulculu¤u içerecek
flekilde oluflturulmas› gerekti¤i Mahkeme taraf›ndan birçok karar›nda
ortaya konulmufltur.

D.H. ve Di¤erleri v. Çek Cumhuriyeti (baflvuru no.
57325/00, 13.11.2007)

13 Kas›m 2007 tarihinde sonuçlanan D.H. ve Di¤erleri v. Çek
Cumhuriyeti davas›nda ise Çek Cumhuriyeti'nde yürürlükte olan e¤itim
sistemi içerisinde Çingene/Roman çocuklar›n dolayl› ayr›mc›l›¤a u¤rad›¤›
belirtilerek, A‹HS'ye Ek 1 No'lu Protokol'ün "e¤itim hakk›"na yer veren
2. maddesi ve A‹HS'nin 14. maddesinde yer alan ayr›mc›l›k yasa¤›n›n
ihlal edildi¤i yönünde karar verilmifltir.

Davada Ostrava flehrinde yaflayan 18 Çingene/Roman as›ll› Çek
Cumhuriyeti vatandafl›n›n ö¤renme güçlükleri oldu¤u gerekçesiyle
psikolojik bir teste tabi tutularak "özel okul" olarak an›lan okullarda
e¤itim görmeye zorlanmalar› söz konusudur. Bu okullarda di¤er
okullara göre oldukça geri bir müfredat okutulmaktad›r. Mahkeme
karar›nda genel bir politikan›n veya önlemin özellikle belli bir grup
üzerinde orant›s›z olarak olumsuz sonuçlar›n›n oldu¤u durumda
dolayl› ayr›mc›l›¤›n ortaya ç›kaca¤›n› belirtmifltir. Mahkeme ayr›ca
ayr›mc›l›k ile ilgili olarak bir önlem veya uygulaman›n ayr›mc›
sonuçlar do¤urdu¤unun ortaya konuldu¤u durumlarda, ispat
yükünün yer de¤ifltirerek farkl› muamelenin nesnel ve makul
oldu¤unun taraf devlet taraf›ndan ortaya konulmas› gerekti¤ine
karar vermifltir.

Karar›n bir baflka önemli yönü ise ilk bak›flta (prima facie) ayr›mc›
etkinin güvenilir ve ciddi istatistikler ile ortaya konulabilece¤ini ifade
etmesidir. Davada özelikle Ostrava bölgesinde özel okullarda e¤itim

http://ec.europa.eu/justice_home/funding/2004_2007/agis/funding_agis_en.htm
http://www.euforumrj.org/Projects/projects.AGIS3.htm
http://www.tubitak.gov.tr/home.do?ot=5&rt=3&sid=0&cid=1717
http://www.cost.esf.org/index.php?id=310


* ‹dam cezalar›na moratoryum uygulanmas› konusundaki bir karar
tasar›s› BM Genel Kurulu'na ba¤l› komisyondan geçti. Karar uzun
vadede, idam cezas›n›n tamamen kald›r›lmas›n› amaçl›yor, ancak
ba¤lay›c› niteli¤e sahip olmayacak. Karar›n Genel Kurul'da oylamaya
sunulmas› bekleniyor. Geçmiflte BM'de idam cezas›n› kald›rmaya
yönelik iki karar ç›karma giriflimi baflar›s›zl›kla sonuçlanm›flt›.
Haber:http://www.un.org/apps/news/ Moratoryum için bak›n›z:
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/c.3/62/l.29

* Dünya Ekonomik Forumu taraf›ndan
"Global Gender Gap Report 2007" (2007
Küresel Cinsiyet Eflitsizli¤i Raporu)
yay›mland›. Cinsiyet eflitsizli¤inin
ekonomik, yasal ve toplumsal boyutlar›n›
da dikkate alan rapor kad›nlar ve erkekler
aras›nda yaflanan eflitsizli¤i dört
kategoriye bakarak inceliyor. Bunlar;
ekonomik hayata kat›l›m ve f›rsat eflitli¤i,
e¤itime eriflim, siyasi yetki, ve sa¤l›k ve
yaflam süresi. Cinsiyet Eflitsizli¤i
Endeksine göre Avrupa ülkeleri aras›nda
en alt s›rada yer alan Türkiye dört farkl›
kategoride de ortalaman›n alt›nda
kal›yor: Ekonomik hayata kat›l›m ve f›rsat
eflitli¤i endeksine göre 118. s›ra, e¤itime eriflim endeksine göre
110. s›ra, siyasi yetki endeksine göre 108. s›ra ve sa¤l›k ve yaflam
süresi  endeksine göre 87. s›ra. Rapora ulaflmak için:
ht tp: / /www.weforum.org/pdf /gendergap/repor t2007.pdf

Dekan› ve ‹nsan Haklar›
H u k u k u  U y g u l a m a  v e
Araflt›rma Merkezi Müdürü
"Prof. Dr. Turgut Tarhanlı"
ve UAÖ Türkiye fiubesi
Baflkan› Dr.Levent Korkut
k o n u fl m a c ›  o l a r a k
kat› ld› lar. Proje hakk›nda
detayl› bilgiye eriflmek için:
h t t p : / / w w w . 6 0 . o r g . t r /

* 10 Aral›k 1948 tarihinde, BM Genel
Kurulu taraf›ndan tavsiye niteli¤inde
bir bildirge olarak yay›nlanan ‹nsan
Haklar› Evrensel Beyannamesi (‹HEB)
bu y›l 60. y›l›n› kutluyor. Uluslararas›
Af Örgütü (UAÖ) Türkiye fiubesi
‹HEB'nin yafl günü nedeniyle, tüm
Türkiye'yi kapsayan ve bir y›la yay›lacak
"‹nsan Haklar› Evrensel Beyannamesi
60. Y›l Projesi"ni bafllatt›. UAÖ Türkiye fiubesi insan haklar›na
dair bi l incin yükselt i lmesini hedefleyen ve kampanyaya
dönüflecek bu projeyi ve proje kapsam›nda yürütülecek etkinlikleri
10 Aral›k 2007'de ‹stanbul'da düzenlenen bir toplant›yla duyurdu.
Toplant›ya, TBMM ‹nsan Haklar›n› ‹nceleme Komisyonu Baflkan›
Prof. Dr. Zafer Üskül, ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

‹NSAN HAKLARI HUKUKU KARARLARI
gören çocuklar›n yar›s›ndan fazlas› Çingene/Roman çocuklar›yd› ve
bu durum bir kan›t olarak davada kullan›ld›. Mahkeme karar›nda, özel
olarak korunmas› gereken Çingeneler/Romanlar gibi dezavantajl›
gruplar›n, ayr› okullarda e¤itim görerek bu durumdan kurtulmalar›n›n
mümkün olmad›¤›n› belirtmifl oldu.

Anayasa Mahkemesi Karar› (E. 2005/47, K. 2007/14 ve
Karar tarihi: 7 fiubat 2007 R.G. 29 Kas›m 2007 - 26715)

Anayasa Mahkemesi, hâkim ve savc› adaylar›n›n belirlenmesinde
kullan›lan mülâkat yöntemine iliflkin 29 Kas›m 2007 tarihli Resmi
Gazete'de yay›mlanan karar›nda, söz konusu usulün Anayasa'ya ayk›r›
olmad›¤›na hükmetti. Dan›fltay ‹dari Dava Daireleri Kurulu'nun, 2802
Say›l› Hâkimler ve Savc›lar Kanunu'nun 8. maddesinin (›) bendinin ve
9. maddesinin son f›kras›n›n iptali için yapm›fl oldu¤u baflvuruda yer
alan Anayasa'ya ayk›r›l›k iddialar› Mahkeme'nin E. 2005/47 ve K. 2007/14
Say›l› karar›yla, oy çoklu¤uyla reddedildi.

Konu, Anayasa Mahkemesi'nin gündemine Dan›fltay ‹dari Dava
Daireleri Kurulu'nun, 2802 Say›l› Kanun’un, 8. maddesinin (›) bendindeki
"[y]az›l› yar›flma s›nav› ile mülâkatta baflar› göstermek" ve 9. maddesinin
son f›kras›ndaki "[a]daylar›n yar›flma s›nav›, mülâkat ve stajlar› ile 8 inci
maddenin (g) bendinin uygulanmas›na iliflkin hususlar yönetmelikte
düzenlenir" ifadelerinin Anayasa'ya ayk›r› oldu¤u kan›s›na varmas›
üzerine gelmiflti. Kurul, öne sürmüfl oldu¤u Anayasa'ya ayk›r›l›k
gerekçesinde temel olarak iki nokta üzerinde durmufltur. Bunlar,
mülâkat›n sübjektif niteli¤inin yaratt›¤› sak›ncalar ve mülâkat›
gerçeklefltirecek kurulun niteli¤i olarak özetlenebilir. Kurul, mülâkat›n,
Adli ve ‹dari Yarg›da Hâkim ve Savc› Adayl›¤› Yaz›l› S›nav, Mülâkat ve
Atama Yönetmeli¤i'nin 28. maddesi uyar›nca "ifade ve bir konuyu
kavray›p özetleme ve de¤erlendirme yetene¤ini, davran›fl›n›, genelde
fiziki durumunu tespit için yap›laca¤›n›n öngörüldü¤üne" iflaret etmifl
ve sözlük anlam› davran›fl ve düflünceleri üstüne bilgi edinmek amac›yla
bir kifliyle yap›lan sorulu cevapl› görüflme olan mülâkat›n, bilgi ve liyakati
ölçmeyi amaçlayan objektif bir yöntem olmad›¤›n› vurgulam›flt›. Kurul,
ayr›ca an›lan Yönetmelik'in 27. maddesine göre, Mülâkat Kurulunun,
Bakanl›k Müsteflar› veya görevlendirece¤i Müsteflar Yard›mc›s›n›n
baflkanl›¤›nda Teftifl Kurulu Baflkan›, Ceza ‹flleri, Hukuk ‹flleri, Personel
Genel Müdüründen olufltu¤unu da tespit etmifl ve hukuk devletinin bir
gere¤i olan hâkimlerin ba¤›ms›zl›¤› ve teminat›n›n, oluflumu bu esaslara
dayanan bir Mülâkat Kurulunca seçilecek hâkimler taraf›ndan
gerçeklefltirilemeyece¤ini öne sürmüfltü. Bu noktada, mülâkat sonucu
yap›lacak seçim bak›m›ndan takdir hakk› idarede olaca¤› için yarg›sal
denetimin yaln›zca s›nav kurulunun oluflumu, s›nav›n yöntemi, maddi
hata gibi konularla s›n›rl› biçimde yap›labilece¤i belirtilmifltir. Yukar›da
an›lan gerekçelerle Kurul, iptali istenen hükümlerin Anayasa'n›n 2., 10.,
138. ve 140. maddelerine ayk›r› oldu¤unu öne sürmüfltü.

‹NSAN HAKLARI GÜNDEM‹

K›sa k›sa...

Anayasa Mahkemesi ise somut olaydaki incelemesinde Anayasa'n›n
Hâkimlik ve Savc›l›k Teminat›'na iliflkin 139. maddesini ve Hâkimler
ve Savc›lar Yüksek Kurulu'na (HSYK) iliflkin 159. maddesini de
de¤erlendirdi. Buna ba¤l› olarak Mahkeme, Anayasa'n›n 159.
maddesinin HSYK'n›n mahkemelerin ba¤›ms›zl›¤› ve hâkimlik teminat›
ilkelerine göre kurulmas› ve görev yapmas› esas›n› benimsedi¤ini
vurgulad› ve an›lan maddenin üçüncü f›kras›nda Mülâkat Kurulunun
bu ilkeler do¤rultusunda yerine getirece¤i görevler aras›nda "adlî ve
idarî yarg› hâkim ve savc›lar›n› mesle¤e kabul etme ile birlikte atama
ve nakletme gibi di¤er özlük haklar› konusunda karar verme" yetkileri
oldu¤una iflaret etti. Bu ba¤lamda öncelikle 2802 Say›l› Kanun'un 7.
maddesinde, adayl›k dönemini geçirip 8. maddesindeki koflullara
uygun olarak ehliyet kazanm›fl olmad›kça hiç kimsenin hâkimlik ve
savc›l›¤a atanamayaca¤› vurguland›. Dolay›s›yla hâkim ve savc›
olabilmek için öncelikle itiraz konusu kural› içeren 8. maddenin (›)
bendinde yer alan  "yaz›l› yar›flma s›nav› ile mülâkatta baflar› göstermek"
koflulunun gerçekleflmesi gerekti¤i Mahkemece ifade edildi. Bu
do¤rultuda, 2802 Say›l› Kanun'un 7. maddesine göre hâkim ve savc›
adaylar›n›n, Devlet Memurlar› Kanunu'ndaki Genel ‹dare Hizmetleri
S›n›f›nda bulundu¤unu, hâkimlik ve savc›l›¤›n s›n›f ve derecelerine
dahil olmad›klar›n› ve haklar›nda, Devlet Memurlar› Kanunu'nun bu
Kanun'a ayk›r› olmayan hükümlerinin uygulanaca¤›n› vurgulad› ve
ayr›ca adayl›k süresi zarf›nda, adaylardan staj›n› tamamlayan ve mani
hali görülmeyenlerin mesle¤e kabullerine, Anayasa'n›n 159. maddesine
koflut olarak, HSYK taraf›ndan karar verilece¤ini de belirtildi. Bu
noktada mesle¤e kabulün, HSYK'n›n görevine girdi¤i ifade edilmifltir.
Bütün bu gerekçelere koflut olarak Anayasa Mahkemesi, "mahkemelerin
ba¤›ms›zl›¤›", "hâkimlik ve savc›l›k teminat›" ve "hâkimlik ve savc›l›k
mesle¤i"ne iliflkin ilkelerin, hâkimlik ve savc›l›k mesle¤ine kabul edilen
ve fiilen bu görevi yapan hâkim ve savc›lar için söz konusu oldu¤unu
vurgulam›fl ve mesle¤e kabul öncesindeki süreçte aday statüsünde
olan kiflilerin hâkim ve savc› statüsünde say›lmalar› mümkün olmad›¤›
için hâkimlik ve savc›l›k teminat›n›n kapsam›n›n d›fl›nda olduklar›n›
ifade etti. Mülâkat›n sübjektif niteli¤ine iliflkin iddia karfl›s›nda da
Mahkeme belirli niteliklerin yaln›zca karfl›l›kl› görüflme sonucu
kavranabilece¤i üzerinde durdu. Bu nedenle, "yaz›l› yar›flma s›nav›nda
baflar› gösteren aday adaylar› aras›ndan en uygun koflullar› tafl›yanlar›
seçme olana¤› veren mülâkat›n hâkim ve savc› adayl›¤›na atanabilmek
için gerekli görülmesinin yasa koyucunun takdir hakk› içinde" oldu¤una
hükmedildi ve mülâkatta baflar› göstermenin mesle¤e kabul aflamas›
öncesinde adayl›k için bir koflul olarak aranmas›n›n Anayasa'ya
ayk›r›l›¤›ndan söz edilemeyece¤i belirtildi.

Son olarak, itiraz konusu kurallar Anayasa'n›n 2., 138., 139., 140.
ve 159. maddelerine ayk›r› olmad›¤›ndan bahisle Mahkeme iptal
istemini reddetti. Mahkeme ayr›ca itiraz konusu kurallar› Anayasa'n›n
10. maddesiyle ilgili görmedi.

http://www.60.org.tr/
http://www.un.org/apps/news/
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/c.3/62/l.29
http://fra.europa.eu/fra/material/pub/RAXEN/RAXEN_CT/Factsheet_TR.pdf


Tavsiyeyi ve 1582 No'lu Karar› kabul etti. Tavsiye ve karar metinleri
için bak›n›z: http://assembly.coe.int. Konseyin "Kad›na Karfl› Aile
‹çi fiiddeti Durdur" kampanyas› hakk›nda bilgi edinmek için:
http://www.coe.int/t/pace/campaign/stopviolence/default_EN.asp

* AB Temel Haklar Ajans›-FRA taraf›ndan düzenlenen "Documenting
Discrimination: The Significance of Data Collection" (Ayr›mc›l›¤›
Belgelemek: Veri Toplaman›n Önemi) isimli toplant› 5-6 Kas›m 2007
tarihlerinde ‹stanbul'da gerçeklefltirildi. Etkinli¤e, Türkiye'de ayr›mc›l›k
ve özellikle ›rkç›l›k ve yabanc› düflmanl›¤› ile mücadele alan›nda
çal›flan kamu kurumlar› yetkilileri, sendika ve sivil toplum kurulufllar›
temsilcileri ve AB uzmanlar› kat›l›m gösterdi. Etkinli¤in amac›,
H›rvatistan ve Türkiye'deki kamu ve sivil toplum sektörlerinin veri
toplama ve içeriden izleme kapasitelerini iyilefltirmelerine yard›mc›
olmakt›. Seminer kapsam›nda yap›lan atölye çal›flmalar›nda istihdam,
bar›nma, e¤itim, ›rkç› suçlar ve fliddet ve veri toplama yöntemleri
üzerinde ayr›nt›l› olarak görüflmeler yap›ld›. FRA ve düzenlenen
seminer hakk›nda bilgi edinmek için:  http://fra.europa.eu/

* Avrupa Konseyi ‹nsan Haklar› Komiseri Thomas Hammarberg,
Türkiye'de insan haklar› standartlar›n›n uygulanmas› konusunda
resmi makamlar ve sivil toplum kurulufllarıyla görüflmek üzere 22
Ekim 2007 tarihinde iki günlük bir ziyaret için Türkiye'ye geldi. Bu
ziyaret Hammarberg'in 3 Ekim tarihinde Strasbourg'da
Cumhurbaflkan› Abdullah Gül'le gerçeklefltirdi¤i görüflmeyi takiben
gerçekleflti. Hammarberg taraf›ndan yap›lan ziyaretlerde ifade
özgürlü¤ü, ülke içinde yerinden edilmifl kifliler, Güneydo¤u Anadolu
ve dini az›nl›klar›n durumu üzerine konufluldu.

* Avrupa Konseyi Yarg› Mensuplar›na Yönelik Avrupa ‹nsan Haklar›
E¤itimi Program› (HELP Program›) kapsam›nda, 47 üye ülkenin
yarg›ç ve savc›lar›na yönelik e¤itimlere insan haklar›n›n da dahil
edilmesini desteklemek üzere bir web sitesi hizmete sunuldu.
Program, Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi'nde (A‹HS) yer alan ve
Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi içtihatlar›yla yorumlanan
standartlar›n tüm üye ülkelerde hâkimlerin ve savc›lar›n mesleki
e¤itim müfredatlar›n›n bir parças› haline gelmesi ve temel bilgiler
aras›nda yer almas›n›n güvence alt›na al›nmas›n› amaçl›yor. Sitede
üye ülkelerdeki e¤itimcilerin kullanabilecekleri A‹HS ile ilgili standart
müfredat, e¤itim metodolojisi ile ilgili el kitab› ve A‹HS e¤itim
materyalinden oluflan bir koleksiyon yer al›yor. Web sitesine ulaflmak
için: http://www.coe.int/help

* Türkiye Barolar Birli¤i Adli Yard›m Yönetmeli¤inde De¤ifliklik
Yap›lmas›na Dair Yönetmelik'in 1. maddesi ile 30 Mart 2004
tarihli ve 25418 say›l› Resmî Gazete'de yay›mlanan Türkiye
Barolar Birli¤i Adli Yard›m Yönetmeli¤inin 7. maddesinin 5.
f›kras› yürürlükten kald›r›ld›. De¤ifliklik yapan Yönetmelikle
yürürlükten kald›r›lan f›kra Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi
için, bu mahkemenin kendi adli yard›m kurallar› uygulanaca¤›
ve yönetmelik uyar›nca ödeme yap›lamayaca¤› yönündeydi.
Söz konusu f›kran›n kald›r› lmas›yla Avrupa ‹nsan Haklar›
Mahkemesi'ne baflvuru yapmak isteyen kiflilerin de barolarca
adli yard›m hizmetinden yararland›r›lmas›n›n yolu aç›lm›fl oldu.
http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2007/10/20071020-3.htm

* Avrupa Konseyi ‹nsan Haklar› Komiseri Thomas Hammarberg ve
Birleflmifl Milletler ‹nsan Haklar› Konseyi Yeterli Bar›nma Hakk› Özel
Raportörü Miloon Kothari 24 Ekim 2007 tarihinde ortak bir aç›klama
yapt›lar. Aç›klamada Romanlar›n bar›nma hakk›n›n Avrupa'n›n bir
çok yerinde ihlal edildi¤i, her iki kuruma da, aralar›nda Arnavutluk,
Bosna Hersek, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Yunanistan,
Macaristan,‹rlanda, ‹talya, Romanya, Rusya Federasyonu, S›rbistan,
Slovak Cumhuriyeti, Slovenya, ‹spanya, Türkiye ve Birleflik Krall›k'›n
da oldu¤u önemli say›da Avrupa ülkesinden giderek artan say›da
flikayet ulaflt›¤› belirtiliyor. Bu baflvurular›n büyük k›sm› Roman
topluluklar›n ve ailelerinin zorla tahliye edilmesi hakk›nda ve özellikle
yeterli bar›nma ve özel hayata sayg› hakk› ile usuli güvenceler ve
hukuki çare gibi insan haklar› standartlar›n›n bir ihlali niteli¤inde.
Aç›klamada Romanlara yönelik nefret içerikli aç›klamalar›n ve bunun
sonucunda zorla tahliyelerin artt›¤›, kentsel yenileme çal›flmalar›
nedeniyle Romanlar›n flehir merkezinden d›flland›¤› ve bunun bir
kamu politikas› haline geldi¤i gibi noktalar üzerinde duruluyor.
Aç›klamada ayr›ca al›nmas› gereken önlemler dile getiriliyor.
Aç›klama metni için: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1199995
veya http://www.ohchr.org

*  B o ¤ a z i ç i  Ü n i v e r s i t e s i ' n d e n
Prof .Dr .Yeflim Arat  ve Sabanc›
Üniversitesi'nden Yrd.Doç Ayfle Gül
A l t › n a y ,  T Ü B ‹ T A K  d e s t e ¤ i y l e
yürüt tükler i  "Toplumsal  fiiddete
Dayal ›  fiiddet:  Sorun Tespit i  ve
Mücadele Yöntemlerinin Analizi"
bafll›kl› araflt›rman›n sonuçlar›n›, 7
K a s › m  2 0 0 7 ' d e  ‹ s t a n b u l ' d a
düzenlenen bir bas›n toplant›s›nda
kamuoyuyla paylaflt›lar. 2006-2007
y›llar› aras›nda yürütülen ve 18 ay
süren bu çal ›flma i le Türkiye'de
kad ›na  yöne l i k  fl idde t in  nas › l
tan›mland›¤›, nas›l alg›land›¤› ve
gerek sivil toplum gerekse devlet

düzeyinde ne tür mücadele yöntemleri gelifltirildi¤i incelendi.
Araflt›rman›n en önemli bulgular›ndan biri her üç kad›ndan
birinin fiziksel fliddet gördü¤ü, bir di¤eri de her on kad›ndan
dokuzunun daya¤› hakl› görmedi¤i olmufltur. Araflt›rma hakk›nda
daha ayr›nt›l› bilgiye ve araflt›rma sonuçlar›na ulaflmak için:
http://www.pols.boun.edu.tr/uploads%5Cfiles%5C218.pdf

* Türkiye'de sivil toplum örgüt temsilcileri, gazeteciler ve hükümet
üyeleriyle görüflen Avrupa Parlamentosu (AP) ‹nsan Haklar› Alt
Komisyonu üyeleri, bir bas›n toplant›s›yla Ceza Kanunu'nun 301.
maddesi ve iflkence vakalar›ndaki art›fltan endifle ettiklerini
aç›klad›lar. Bir hafta boyunca gazeteci, hukukçu, aktivist ve hükümet
üyeleriyle görüflen AP Komisyonu üyeleri, "BM ‹flkenceye Karfl›
Sözleflmeye Ek Seçmeli Protokol onaylanmal›" dediler. Komisyon
üyeleri 5 Aral›k 2007 tarihinde düzenlenen bas›n toplant›s›nda
Türkiye'de toplumsal ortamda bir gerilme ve fliddet ortam›n›n
t›rmand›¤›na dair iflaretler ald›klar›n› ifade ettiler. Haber:
www.bianet.org

* Avrupa Konseyi'nin yürüttü¤ü "Kad›na Karfl› Aile ‹çi fiiddeti Durdur"
kampanyas› kapsam›nda orta dönem de¤erlendirme toplant›s›nda
gerçeklefltir i len tart›flmalar sonucunda, Avrupa Konseyi
Parlamenterler Meclisi (PACE) üye ülke parlamentolar›na kad›na
karfl› fliddetin önlenmesine yönelik eylemlerin güçlendirilmesini, bu
konuda yasalar›n kabul edilmesini ya da kabul edilmifl olan yasalar›n
uygulamalar›n›n kontrol edilmesini, kampanyan›n bilgilendirme
materyallerinin da¤›t›lmas›n› ve kad›na karfl› fliddetle mücadele
etmeleri için erkek parlamenterlerden bir grup oluflturmalar›
ça¤r›s›nda bulundu. Üye ülke parlamentolar› ayn› zamanda, Nisan
2008 itibarîyle, Avrupa Konseyi'nin Kad›n ve Erkek için Eflit F›rsatlar
Komitesi taraf›ndan belirlenen temel önlemler esas al›narak,
kampanyan›n parlamenter boyutunu de¤erlendirmek için haz›rl›k
yapmaya davet edildi. Avrupa Konseyi'nin Kad›n ve Erkek için Eflit
F›rsatlar Komitesi taraf›ndan belirlenen temel önlemler evlilik içinde
tecavüz dahil olmak üzere kad›na karfl› ev içi fliddetin cezai bir suç
say›lmas›n›, efl ya da partner fliddetinin kald›r›lmas› için tedbirler
al›nmas›n›, mahkemelere etkili bir flekilde eriflimin garantilenmesini
ya da kanunlar›n uygulanmas› için yeterli bütçe kaynaklar›n›n tahsis
edilmesini içeriyor. PACE bu amaçla 5 Ekim 2007'de 1817 No'lu

‹NSAN HAKLARI GÜNDEM‹

TBMM ‹nsan Haklarını ‹nceleme Komisyonu Baflkanı Prof. Dr. Zafer Üskül, AB Temel
Haklar Ajansı tarafından düzenlenen seminerin açılıfl konuflmasını yaptı.

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1199995
http://www.ohchr.org/EN/Pages/WelcomePage.aspx
http://www.pols.boun.edu.tr/uploads%5Cfiles%5C218.pdf
http://www.bianet.org/
http://assembly.coe.int/
http://www.coe.int/t/pace/campaign/stopviolence/default_EN.asp
http://fra.europa.eu/fra/index.php
http://moodle.stoas.nl/help/
http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2007/10/20071020-3.htm


ETK‹NL‹K TAKV‹M‹

‹nsan haklar› takvimi
8 Ocak Dünya Okur Yazarl›k Günü

21 fiubat Uluslararas› Anadil Günü (UNESCO)

1 Mart Uluslararas› Ölüm Cezas›n›n 
Kald›r›lmas› Günü

8 Mart Uluslararas› Kad›nlar Günü

21 Mart Uluslararas› Irk Ayr›mc›l›¤›n›n
Yok Edilmesi Günü

22 Mart Dünya Su Günü

Bilimsel toplant›lar ve
konferanslar
17-19 Nisan 2008'de, Verona'da bulunan
Palazzo della Gran Guardi'de European
Forum for Restorative Justice (Avrupa Onar›c›
Adalet Forumu) ve Istituto Don Calabria
taraf›ndan, "Building Restorative Justice in
Europe" (Avrupa'da Onar›c› Adaleti ‹nfla
Etmek) adl› konferans gerçekleflecektir.
Konferansta, Güney Avrupa'da onar›c›
ada le t in  yer ine  get i r i lmes inde ve
güçlendirilmesinde yaflanan zorluklar ve
bunlar›n çözüm yollar› tart›fl›lacakt›r.
Konferansa kat›l›m aç›kt›r. Düzenlenecek
çal›fltaylarda sunum yapmak isteyenler,
konferans›n web sitesindeki formu doldurup
en geç 1 Mart 2008'e kadar baflvuru
yapabilirler. Konferansla ilgili bilgiler için,
http://www.euforumrj.org/Activities/conferen
ces .h tm#Rome sayfas ›na bak ›n ›z .

Legal Services Research Center (Hukuki
Hizmetler Araflt›rma Merkezi) taraf›ndan
düzenlenen "Reaching Further: New
Approaches to the Delivery of Legal Services"
(Daha da ileriye uzanmak: Hukuki hizmetlerin
sunumunda yeni yaklafl›mlar) isimli konferans
18-20 Haziran 2008'de Greenwich Londra'da
gerçekleflecektir. Konferans›n odak noktas›
hukuki hizmetlerin kullan›c›lar› veya bu
hizmetlerin potansiyel kullan›c›lar› olacakt›r.
Konferans özellikle adalete eriflim ve sosyal
politika ve sosyal bilimler alan›ndaki politika
belirleyiciler ve araflt›rmac›lar aras›nda fikir
de¤iflimi için bir platform ifllevi görmektedir.
Konferansa ve kat›l›ma iliflkin bilgiler için
http://www.lsrc.org.uk/ sayfas›na bak›n›z.

The Law and Society Association (Hukuk ve
Toplum Derne¤i), y›ll›k konferans› 2008'de
Montreal'de (Kanada) 29 May›s-1 Haziran
2008 tarihlerinde düzenlenecektir. Bu y›lki
toplant›n›n konusu da Les Territoires du Droit:
Placing Law (Hukuku Yerlefltirmek) olarak
belirlenmifltir. Bu çerçevede bu y›lki toplant›,
kat›l›mc›lar› özellikle, hukukun farkl› düzlemlerde
karfl›m›za ç›kt›¤› düflüncesinden yola ç›karak,
hukukun kiflileri mekan içinde, zaman içinde
ya da iliflkiler içinde yerlefltirme, yerini
de¤ifltirme ve yerinden etme gücüne sahip
olmas› üzerinde düflünmeye davet ediyor.
Toplant› kat›l›m› herkese aç›kt›r. Bilgi için
http://www.lawandsociety.org/ann_mtg/am0
8/call.htm sayfas›na bak›n›z.

Sempozyumlar
Deniz Feneri Yoksulluk Araflt›rmalar› Merkezi
(DEYAM), 1-3 fiubat 2008 tarihlerinde
‹stanbul 'da "Uluslararas›  Yoksul luk
Sempozyumu" düzenlemektedir. Toplant›da

ele al›nacak konular›n aras›nda sosyal bir
olgu olarak yoksulluk, kamu politikalar›nda
yoksulluk, yoksulluk ve uluslararas› kurulufllar,
do¤al kaynaklar ve sürdürülebilirlik, yoksullukla
mücadele stratejileri yer almaktad›r. Sunum
için baflvurular›n kabulü Eylül 2007
sonlanm›flt›r ve 5 Ocak 2008'de tebli¤lerin
de¤erlendirme sonuçlar› ilan edilecektir.
Sempozyumla ilgili bilgiler Sempozyum
Sekretaryas›ndan elde edilebilir.
http://www.yoksulluk.org/ (ilgili kifliler Ümit
Aydo¤mufl  uaydogmus@denizfeneri.org.tr ve
Zeynep Günefl zgunes@denizfeneri.org.tr ).

Film festivalleri

‹stanbul Kültür Sanat Vakf› taraf›ndan
düzenlenen Uluslararas› ‹stanbul Film
Festivali'nin 27'cisi bu sene 5-20 Nisan
tarihlerinde gerçekleflecektir. Festival
çerçevesindeki "‹nsan Haklar› ve Sinema"
yar›flmas› bu sene de düzenlenecektir. Bu
bölümde yer alan filmler The Film Award
of the Council of Europe - FACE  (Avrupa
Konseyi Film Ödülü) için yar›flacaklard›r.
FACE Ödülü, Avrupa Konseyi'nin temel
de¤erleri ile kiflisel ve siyasal özgürlük ve
hukukun üstünlü¤ü ilkeleri ›fl›¤›nda insan
haklar›na sayg›y› öne ç›karan eserleri
o n u r l a n d › r m a y ›  a m a ç l a m a k t a d › r .
Yar›flmaya kat›lmak için son baflvuru tarihi
31 Ocak 2008'dir. Baflvuruya iliflkin bilgiye
‹KSV'n in  web si tesinden eriflilebilir.
http://www.iksv.org/film/film.asp?cid=310 .

Türkiye'nin ilk kad›n filmleri festivali olan Uçan
Süpürge Uluslararas› Kad›n Filmleri Festivali,
Avrupa Kad›n Filmleri Festivalleri A¤›'n›n da
etkin bir üyesidir, ve 2008'de 8-15 May›s'ta
Ankara'da 11'ci kez gerçekleflecektir.
Türkiye'den ve dünyadan kad›n yönetmenlerin
uzun, k›sa, belgesel ve animasyon filmlerinin
belirli bafll›klarda izleyiciye sunuldu¤u ve bu
çerçevede panel, söylefli ve sergilerin
düzenlendi¤i uluslararas› organizasyon, sinema
sanat›n›n çarp›c› dilinden yararlanarak
toplumsal cinsiyete ve kad›n sorunlar›na iliflkin
tart›flmalar› yayg›nlaflt›rmay› amaçlamaktad›r.
Filmleriyle festivale kat›lmak isteyenlerin, ön
eleme materyallerini festival komitesine: k›sa
filmler ve belgeseller için 1 Mart 2008'e kadar,
uzun filmler için 10 Mart 2008'e kadar
ulaflt›rmalar› gerekmektedir. Festivale iliflkin
bilgiler (festival kurallar› ve baflvuru formlar›
da dahil olmak üzere) Festivalin web sitesinde
mevcuttur http://festival.ucansupurge.org/

Birleflmifl Milletler Toplant›lar›

United Nations Global Initiative to Fight
Human Trafficking- UN.GIFT (‹nsan Ticaretiyle
Mücadele Birleflmifl Milletler ‹nisiyatifi) 13-15
fiubat 2008 tarihlerinde Viyana'da ‹nsan
Ticaretiyle Mücadele Forumu düzenleyecektir.
 Forum'da üç temel konu tart›fl›lacakt›r: ‹nsan
ticaretinin nedenleri, insan ticaretinin insani
ve toplumsal yans›malar› ve problem
çözümlerine yeni ve yarat›c› yaklafl›mlar.
Forum, devlet yetkililerinin, BM kurumlar›n›n,
bölgesel ve uluslararas› kurumlar›n ve
STK'lar›n temsilcileri ile akademisyenlerin
kat›l›m›na aç›kt›r. Kat›l›m› kolaylaflt›rmak için,
s›n›rl› maddi destek de sa¤lanacakt›r. Kay›t
ve  maddi  deste¤e i l i flk in  b i lg iye
http://www.ungift.org/ sayfas›ndan eriflilebilir.

E¤itim Programlar›
‹nsan Haklar›n›n Uluslararas› Korunmas›
Program›

Abo Academi Institute for Human Rights (Abo
Akademisi Üniversitesi ‹nsan Haklar› Enstitüsü),
18-29 A¤ustos 2008 tarihleri aras›nda insan
haklar›n›n uluslararas› korunmas›na iliflkin ileri
seviyede bir program yürütecektir. Son baflvuru
tarihi 15 Nisan 2008 olan programa iliflkin
ayr›nt›l› bilgiye http://web.abo.fi/instut/imr/
adresinden ulafl›labilir.

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar›n
‹zlenmesi E¤itim Program›

Graduate Institute of Development Studies -
IUED (Kalk›nma Çal›flmalar› Enstitüsü) ve
Human Rights Information and Documentation
Systems International  - HURIDOCS
(Uluslararas› ‹nsan Haklar› Bilgi ve Belge
Sistemleri) 5-9 May›s 2008 tarihlerinde
Cenevre'de ekonomik, sosyal ve kültürel
haklar›n izlenmesine iliflkin bir e¤itim program›
yürütecektir. Program, bu konuda izleme yapan
veya yapmak isteyen sivil toplum örgütlerine
aç›k oldu¤u gibi, kamu görevlilerine ve
uluslararas› örgütlerde görev yapanlara da
aç›kt›r. Programa iliflkin ayr›nt›l› bilgiye
http://www.huridocs.org/training/escr
adresinden ulafl›labilir. Baflvurular›n en geç
1 fiubat 2008'de escr@huridocs.org e-posta
adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Zorunlu Göç ve Mülteci Çal›flmalar› Program›

Kah i re 'dek i  Amer ikan  Ün ivers i tes i
bünyesindeki Forced Migrat ion and
Refugee Studies (Zorunlu Göç ve Mülteci
Çal›flmalar› Program›), 23-28 Haziran 2008
tarihlerinde, Uluslararas› Mülteciler ve
‹nsan Haklar› Hukuku bafll›kl› bir program
yürütecektir. Kahire'de gerçeklefltirilecek
olan programa iliflkin ayr›nt›l› bilgiye
http://www.aucegypt.edu/researchatAUC/rc
/fmrs/Pages/default.aspx  adresinden
ulafl›labilir. Programa iliflkin son baflvuru tarihi
30 Mart 2008'dir.

Hukuk, ‹nsan Haklar› ve Etik Ö¤retimi

Budapeflte'de bulunan Central European
University - CEU (Orta Avrupa Üniversitesi),
7-11 Temmuz 2008 tarihlerinde  "Hukuk,
‹nsan Haklar› ve Etik Ö¤retimi" konulu bir
e¤itim düzenleyecektir. Özellikle hukuk ve
insan haklar› konusunda bir kaç sene e¤itim
veren asistanlar›n, ö¤retim görevlililerinin
ve yard›mc› doçentlerin bu e¤itime kat›l›m›
teflvik edilmektedir. Son baflvuru tarihi, burs
talebi için 14 fiubat 2008, burssuz baflvuru
içinse 30 Nisan 2008'dir. E¤itimin içeri¤i
k o n u s u n d a  b i l g i  e d i n m e k  i ç i n ,
ht tp: / /www.sun.ceu.hu/ teaching- law
sayfas›na bak›n›z.

Tayland'da bulunan Mahidol Üniversitesine
ba¤l› Office of Human Rights Studies and
Social  Development ( ‹nsan Haklar ›
Çal›flmalar› ve Sosyal Kalk›nma Ofisi)
Haziran 2008'de bafllayacak olan ‹nsan
Haklar› ve Bar›fl Çal›flmalar› Doktora
Program› için ö¤renci baflvurular›n› 31 Ocak
2008'e kadar alacakt›r.  Baflvuru formlar›na
http://www.humanrights-mu.org  sayfas›ndan
eriflmek mümkündür.

http://www.euforumrj.org/Activities/conferences.htm#Rome
http://www.lsrc.org.uk/
http://www.lawandsociety.org/ann_mtg/am08/call.htm
http://www.iksv.org/film/film.asp?cid=310
http://festival.ucansupurge.org/
http://www.ungift.org/
http://web.abo.fi/instut/imr/
http://www.huridocs.org/training/escr
http://www.aucegypt.edu/researchatAUC/rc/Pages/default.aspx
http://www.sun.ceu.hu/teaching-law
http://www.humanrights-mu.org/


bunlar›n afl›lmas› önündeki engellere iflaret etmekte. Kitapta yer alan
makaleler flu bafll›klar› tafl›yor: Zehra F. Kabasakal Arat - Çak›flan ve
Kesiflen Yollar: Türkiye'nin ‹nsan Haklar› ile Tan›flmas›; Dilruba Çatalbafl
- Bas›n ve Yay›n Özgürlü¤ü; Bask›n Oran - Türkiye'de Az›nl›k Kavram›
ve Az›nl›k Haklar›: Lozan Bar›fl Andlaflmas› ve Güncel Sorunlar;
Prodromos Yannas - Rum Ortodokslar›n ‹nsan Haklar› Durumu; Mary
Lou O'Neil - Dile ‹liflkin ‹nsan Haklar› ve Kürtlerin Haklar›; Özlem Denli
- Din Özgürlü¤ü: Laik Politikalar ve ‹slamc› Karfl› Ç›k›fllar; Edward
Weisband ve Sera Öner - O Kadar Yak›n, Bir O Kadar da Uzak:
Örgütlenme Özgürlü¤ü ve ‹flçi Haklar›; Fatma Gök ve Deniz Ilgaz -
E¤itim Hakk›; N. Burcu Taflatar Parlak - Çevrenin Korunmas› ve Haklar;
Alpaslan Özerdem ve Tim Jacoby - Çat›flma-kaynakl› Ülke ‹çinde
Yerinden Edilme; Kemal Kiriflçi - Türkiye'nin Mülteci Politikas› ve ‹nsan
Haklar›; Y›ld›z Ecevit - Kad›n Haklar›, Kad›n Örgütleri ve Devlet; Yasemin
Çelik Levin - CEDAW'›n Kad›n Haklar› Üzerindeki Etkisi; Baflak Çal› -
‹nsan Haklar› Söylemi ve Ulusal ‹nsan Haklar› STK'lar›; Kenan Çay›r -
‹nsan Haklar› E¤itiminde Gerilim ve ‹kilemler; Füsun Türkmen - Türkiye'nin
Küresel ve Bölgesel ‹nsan Haklar› Rejimlerine Kat›lmas›; Thomas W.
Smith - Normlar›n Kald›raç Etkisi: A‹HS ve Türkiye'deki ‹nsan Haklar›
Reformlar› ve Zehra F. Kabasakal Arat - Sonuç: Türkiye'nin Gelece¤i
ve Geliflmelerin Kapsaml› Etkisi.

Tan›l Bora (derleyen), ‹fade Özgürlü¤ü:
‹lkeler ve Türkiye, ‹letiflim Yay›nlar›,
‹stanbul, 2007, 263 s.
ISBN-13: 978-975-05-0544-7

Girifl yaz›s›nda Kerem Alt›parmak taraf›ndan
da belirtildi¤i üzere, ifade özgürlü¤ü sorunu
b›kk›nl›k verecek kadar çok tart›fl›lm›fl bir konu
olmakla birlikte, güncelli¤ini de hiçbir zaman
kaybetmemektedir. Aksine, ifade özgürlü¤ü
2007 y›l›na damgas›n› vuran tart›flmalar›n
bafl›nda gelmektedir. Tart›flmalar genel olarak
Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesi
çevresinde yo¤unlaflm›flsa da, resmi
ideolojinin akademik çevrelere hakim olmas›
talepleri, hatta Türkiye içinde ve d›fl›nda her
kifli ve kurumun resmi ideoloji aksine görüfl bildirmemesi beklentileri
ve kutsal de¤erlerin ifade özgürlü¤ünün önüne geçmesi istekleri de
tart›flmalarda kendilerine genifl yer bulmufllard›r. ‹fade Özgürlü¤ü:
‹lkeler ve Türkiye, daha önceki y›llarda bafllam›fl ve 2007 y›l›nda
yo¤unlaflarak devam etmifl bu tart›flmalara iliflkin 16 makaleden
oluflmaktad›r: Kerem Alt›parmak - Bitmeyen Sorun: ‹fade Özgürlü¤ü;
Mustafa Erdo¤an - ‹fade Özgürlü¤ü ve S›n›rlar›; Sophie Redmond -
‹fade Özgürlü¤ü Hakk›n› Düzenleyen Uluslararas› Standartlar Düzeni;
Arnaud Amouroux - AG‹T Özgür Medya Yüklenimleri ve Türkiye'de
‹fade Önündeki Engeller; Osman Can - Hukuk-Özgürlük-301; Kerem
Alt›parmak - Kutsal De¤erler Üzerine Tezler v. ‹fade Özgürlü¤ü: Toplu
Bir Cevap; Türkan Yalç›n Sancar - Yine Düflünce Özgürlü¤ü, Yine 301.
Madde; Christoffer Badse - Avrupa Ba¤lam›nda Zorunluluk Testi:
Danimarka Olay›; Laurent Pech - Soyk›r›m› ‹nkâr Yasalar›: Tarihi Suç
Konusu Yapmaya Yönelik Yanl›fl Bir Giriflim; Ayhan Bilgen - Güvenlik-
Özgürlük: Yanl›fl Bir Denklem; Zühtü Arslan - ‹stisnan›n
Normallefl(tiril)mesi, Terör ve ‹fade Özgürlü¤ü: Türkiye Tecrübesi
Üzerine Notlar; Fikret ‹lkiz - ‹fade Özgürlü¤ü ve Yeni Bas›n Yasas›;
Levent Korkut - Bas›n Özgürlü¤ü; Gökçen Alpkaya - Akademik
Özgürlükler; Fikret Baflkaya - Resmi ‹deoloji ve Akademik Özgürlükler;
fianar Yurdatapan - Biz Suç ‹flledik, Lütfen Hakk›m›zda Dava Aç›n!

Center for International Rehabilitation,
International Disability Rights Monitor
(IDRM) 2007: IDRM Regional Report of
Europe, International Disability Network/
Center for Rehabilitation, Chicago, 2007,
xxv+632 s.

Engellilerin insan haklar›n›n izlenmesi
amac›yla faaliyet gösteren IDRM, üçüncü
bölgesel raporunu yay›mlad›. IDRM'in 2004
y›l›nda yay›mlanan ilk bölgesel raporu
Amerika k›tas›ndaki 24 ülkeyi, 2005 y›l›nda
yay›mlanan ikinci bölgesel raporu ise
Asya'daki alt› ülkeyi kapsamaktad›r. 2007 y›l› A¤ustos ay›nda yay›mlanan
üçüncü rapor ise, aralar›nda Türkiye'nin de bulundu¤u 14 Avrupa
ülkesinde engellilerin insan haklar›ndan yararlanma bak›m›ndan durumun
ne oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Raporun Türkiye'ye iliflkin k›sm›
‹stanbul Bilgi Üniversitesi ‹nsan Haklar› Hukuku Uygulama ve Araflt›rma
Merkezi'nden Dr. ‹dil Ifl›l Gül taraf›ndan haz›rlanm›flt›r. Rapor, yasal
düzenlemeler, e¤itim ve istihdam, eriflilebilirlik, sa¤l›k hizmetleri ve
iletiflim gibi konularda, Türkiye dahil 14 Avrupa ülkesinin karfl›laflt›r›lmas›
imkan›n› sunmaktad›r. Kitaba http://idrmnet.org/ adresinden de ulafl›labilir.

fiebnem Gökçeo¤lu Balc›, Tutunamayanlar
ve Hukuk, Dost Kitabevi Yay›nlar›, Ankara,
2007, 165 s.
ISBN: 978-975-298-292-5

Tutunamayanlar ve Hukuk, yoksullu¤un yeni
görünümü karfl›s›nda bir çözüm olarak önerilen
'güvenceli asgari gelir' kurumunu ayr›nt›l›
biçimde incelemekte ve bu kurumun
benimsenmesinin, yoksulluk ve sosyal
d›fllanmayla etkili flekilde mücadele edilebilmesi
için zorunlu oldu¤unu ortaya koymaktad›r.
Güvenceli asgari gelir kurumunu inceleyen
di¤er yay›nlardan farkl› olarak Tutunamayanlar
ve Hukuk, konuya ideolojik veya iktisadi yönden
de¤il, hukuki yönden yaklaflmaktad›r. Kitap,

Refah Devletinin Kurucu Unsurlar›, Refah Devletinin Felsefi Krizi ve
Yoksulluk ve Sosyal D›fllanmaya Karfl› Korunma Hakk› bafll›¤›n› tafl›yan
üç bölümden oluflmaktad›r. Yazar son bölümde, Türkiye'de yoksullukla
mücadele amac›na yönelik mevzuat›, güvenceli asgari gelir hakk›
perspektifinden de¤erlendirmektedir. Tutunamayanlar ve Hukuk, sosyal
güvenlik sistemine iliflkin mevzuat›n köklü bir de¤iflikli¤e u¤rad›¤›
günümüzde, sosyal güvenlik sisteminin varl›k nedenini hat›rlatmas› ve
mevzuattaki de¤ifliklikleri do¤ru flekilde yorumlamam›za yard›mc› olmas›
nedeniyle son derece önemli bir kitap.

Ayfle Bu¤ra ve Ça¤lar Keyder (derleyenler), Bir Temel Hak Olarak
Vatandafll›k Gelirine Do¤ru, ‹letiflim Yay›nlar›, ‹stanbul, 2007,
262 sayfa.
ISBN-13: 978-975-05-0516-4

Sosyal güvenlik sisteminin bir unsuru olarak
'güvenceli asgari gelir' kurumunu inceleyen
bir di¤er kitap, Bir Temel Hak Olarak
Vatandafll›k Gelirine Do¤ru. Ayfle Bu¤ra ve
Ça¤lar Keyder taraf›ndan haz›rlanan
derlemedeki makaleler, güvenceli asgari gelir
kurumunu (kitapta temel gelir ve vatandafll›k
geliri olarak ifade edilmektedir) ahlaki temelleri
ve pragmatik yanlar›yla ele almakta ve farkl›
ülkelerdeki deneyimler üzerinden konuya
iliflkin tart›flmal› noktalar› ortaya koymakta.
Guy Standing 'Temel Gelir: Küreselleflen
Dünyada Yoksullukla Bir Mücadele Yöntemi'
ve Ahmet ‹nsel '‹ktisat Akl›na Sokulan Siyasal
Çomak: Vatandafll›k Geliri' bafll›kl› yaz›lar›nda, gelir deste¤i politikalar›n›n
karfl› karfl›ya kald›klar› ideolojik direnifl noktalar›n› tart›fl›yor. Erik Olin
Wright ise, 'Temel Gelir, Paydafl Geliri Transferleri ve S›n›f Analizi'
bafll›kl› yaz›s›yla, kitaba konu olan uygulamalar›n, kapitalist s›n›f iliflkileri
içindeki güç dengelerini de¤ifltirebilece¤ini savunuyor. Bea Cantillon,
Ive Marx ve Karel Van den Bosch'un birlikte kaleme ald›klar› 'Eflitlikçilik
Bilmecesi: ‹stihdam, Ücret Eflitsizli¤i, Sosyal Harcamalar ve Yoksulluk
Aras›ndaki ‹liflkiler' bafll›¤›n› tafl›yan yaz›, yazarlar›n düflük ücretlerle
istihdam ve istihdamla yüksek yoksulluk oran› aras›nda ayn› yönde bir
iliflki bulunmad›¤› yönündeki gözlemlerini ortaya koyuyor. 'Yoksullukla
Mücadelede ‹nsani ve Etkin Bir Yöntem: Nakit Gelir Deste¤i' bafll›kl›
yaz›da Ayfle Bu¤ra ve N. Tolga S›nmazdemir, gelir deste¤i
uygulamalar›n›n kamu kaynaklar› üzerinde karfl›lanamaz bir yük
oluflturaca¤› peflin hükmünü çürütüyor ve bunun karfl›lanamaz bir
maliyet olmad›¤›n› ortaya koyuyor. Kitaptaki di¤er yaz›larda Daniel
Raventós, David Renassi-Enzo Mingione, Dirk Haarman, Maria Ozanira
da Silva e Silva ve Myron J. Frankman s›ras›yla ‹spanya, ‹talya, Güney
Afrika, Brezilya ve Kanada deneyimleri temelinde gelir deste¤i
politikalar›n›n nas›l gelifltiklerini ve yoksullukla mücadelede nas›l bir
etki yapt›klar›n› ortaya koyuyorlar.

Zehra F. Kabasakal Arat (derleyen), Human
Rights in Turkey, University of Pennsylvania
Press, 2007, xviii+349 s.
ISBN-13: 978-08122-4000-9, ISBN-10: 0-
8122-4000-6

Önsözü Richard Falk taraf›ndan yaz›lan kitap,
Türkiye'nin insan haklar› sorunlar›na iliflkin
kapsaml› ve güncel bir de¤erlendirme
niteli¤inde. Özgürlükler ve Ayr›mc›l›k Yasa¤›,
Sosyal ve Ekonomik Haklar, Yerinden
Edilmifllerin Haklar›, Kad›n Haklar›, E¤itime
Yönelik Çabalar ve Uluslararas› ‹liflkiler ve
Etkileflim bafll›klar› alt›nda toplanan 18 makale,
bir yandan insan haklar› alan›nda katedilen
mesafeyi göstermekte, öte yandan süregiden sorunlara dikkat çekerek,

YAYINLAR



Türkiye'nin Avrupa Birli¤i'ne tam üyeli¤i sürecinde, süregelen iyilefltirme
çal›flmalar› aras›nda da yer alan bu konunun, Türkiye hukuk camias›nda
da, özellikle bu çerçevede yeterince de¤erlendirilmesinin önemi
büyüktür. ‹flte bu anlay›fl gözetilerek haz›rlanan kitap, ‹stanbul Bilgi
Üniversitesi'nde, 16 Nisan 2004 tarihinde düzenlenen uluslararas›
toplant›da yap›lan sunum, tart›flma ve tavsiyeleri içeriyor. Ayr›ca, bu
toplant›ya sunulan "Türkiye'de Adli Yard›m Hizmetine ‹liflkin Genel
De¤erlendirme Raporu" da, ilk kez bu kitapta yay›mlan›yor.

Raija Hanski ve Martin Scheinin
(derleyenler), ‹nsan Haklar› Komitesi'nin
Emsal Kararlar›, Defne Orhun (çeviren),
‹dil Ifl›l Gül (editör), ‹stanbul Bilgi
Üniversitesi Yay›nlar›, ‹nsan Haklar›
Hukuku Çal›flmalar› 4, ‹stanbul, 2005,
xiv+642 s.
ISBN: 975-6176-20-2

Medeni ve Siyasi Haklara ‹ l iflkin
Uluslararas› Sözleflme ile  Ekonomik,
Sosyal ve Kültürel Haklara ‹l iflkin
Uluslararas› Sözleflme, BM'nin insan
haklar›n›n korunmas› ve gelifltirilmesine
yönelik en önemli belgeleri olarak kabul
edilmekte ve bu belgelere taraf olan
devletlerin sözleflmelerde öngörülen yükümlülükleri yerine getirip
getirmedi¤i dikkatle izlenmektedir.

Medeni ve Siyasi Haklara ‹liflkin Uluslararas› Sözleflme'nin gere¤i
olarak kurulan ‹nsan Haklar› Komitesi, bir yandan sunulmas›
Sözleflme'de öngörülen taraf devlet raporlar›n› incelerken, di¤er
yandan da, ‹htiyari Protokol'e taraf devletler aleyhine yap›lan bireysel
baflvurular› inceleyip karara ba¤lamaktad›r.

Sözleflmeler Türkiye bak›m›ndan 23 Aral›k 2003 tarihinde yürürlü¤e
girmifl bulunmaktad›r. Bu anlamda Birleflmifl Milletler insan haklar›
sistemine iliflkin hukuki araflt›rma ve incelemelere, baflvuru kitaplar›na,
rehber niteli¤inde eserlere de büyük ihtiyaç duyulmaktad›r.

Abo Akademi Üniversitesi ‹nsan Haklar› Enstitüsü Müdürü ve ‹nsan
Haklar› Komitesi'nin eski üyelerinden olan Prof. Martin Scheinin'in
Raija Hanski ile birlikte derledi¤i bu çal›flmada, insan haklar› ihlalleri
iddialar›yla, birçok devlet aleyhine yap›lan bireysel baflvurular üzerine
‹nsan Haklar› Komitesi'nin inceledi¤i 50 vaka yer almaktad›r.

‹dil Ifl›l Gül (derleyen ve çeviren), Sivil
Toplum Kurulufllar› ‹çin Ad›m Ad›m
Rapor Haz›rlama K›lavuzu: Birleflmifl
Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel
Hak la r  Komi tes i 'ne  Sunu lacak
Raporlar›n Haz›rlanmas› ve Sunumu,
‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›, ‹nsan
Haklar› Hukuku Çal›flmalar› 2, ‹stanbul,
2004, x + 165 s.
ISBN: 975-6176-02-4

Sivil Toplum Kurulufllar› için Ad›m Ad›m
Rapor Haz›rlama K›lavuzu, son y›llarda
gerek dünyada, gerekse ülkemizde
ifl lev ler i  fark l › laflan s iv i l  toplum
kurulufllar›n›n, BM Ekonomik, Sosyal ve
Kültürel Haklar Komitesi'ne sunaca¤› gölge raporlar›n haz›rlanmas›
için dayanak olmas› gereken uluslararas› belgeleri de vererek, ilgili
süreci ad›m ad›m aç›kl›yor.

K›lavuz amaç, kaynak, biçim ve içerik olarak farkl›l›klar gösteren
raporlar›n haz›rl›k ve sunum sürecinde ortaya ç›kacak her soruna
yan›t verme amac›n› gütmemekte, ancak raporlar›n içerikleriyle
niteliklerinden ba¤›ms›z olarak, rapor yaz›m› sürecine yol
göstermektedir. K›lavuz bu yan›yla sivil toplum kurulufllar›na gölge
rapor olarak da adland›r›lan sivil toplum raporlar›n›n etkili olmas›n›
sa¤layan unsurlar›n ne oldu¤unu aktarmak, BM Ekonomik, Sosyal
ve Kültürel Haklar Komitesi için önemli say›labilecek bilgilerin neler
oldu¤unu ortaya koymak, raporlar›n planlanmas› ve yaz›m› konusunda
gerekli donan›m› sa¤lamak, haz›rlanacak raporlar›n Komite'nin
çal›flmalar›na ve Taraf Devletlerin tutumlar›na olumlu etkide bulunacak
nitelikte olmas› için katk›da bulunmak amac› tafl›maktad›r.

‹dil Elverifl, Galma Jahic ve Seda Kalem (derleyenler), Mahkemede
Tek  Bafl ›na :  ‹ s tanbu l  Mahkemeler i 'nde  Müdaf i l i¤ in
Eriflilebilirli¤i ve Etkisi (Alone in the Courtroom: Accessibility
and Impact of the Criminal Legal Aid Before Istanbul Courts),
‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›, ‹nsan Haklar› Hukuku
Çal›flmalar› 6, ‹stanbul, 2007, 281 s.
ISBN: 978-605-399-007-9
Türkçe ve ‹ngilizce

Gözalt›na al›nan, tutuklanan ve genel olarak
yarg›lanan san›klara yönelik olarak verilen
avukatl›k hizmeti son dönemde s›k s›k
Türkiye gündeminde yer alm›flt›r: önce yeni
Türk Ceza Kanunu de¤ifl ik l ik ler i
çerçevesinde sonra da bu hizmeti sunan
avukatlara ödenmeyen ücretlerle. Bu kitap
ise oda¤›n, olmas› gereken yere, hizmetin
al›c›lar›na çevrildi¤inde ç›kan görüntüyü
ortaya koymaktad›r. ‹stanbul Ceza
Mahkemelerinde tam da yeni kanun
uygulamaya girdi¤i s›rada yap›lan
gözlemler, incelenen dosyalar ve hâkim-savc›-avukat mülakatlar›ndan
ç›kan hizmete iliflkin bulgular, söz konusu çaban›n ne denli yerinde
oldu¤unu göstermifltir. Zira araflt›rman›n temel bulgusu, hizmete
eriflim oran›n›n beklentilerin de ötesinde düflük oldu¤udur. Araflt›rma
dünyada yayg›n flekilde yap›lan, "hukuk ve toplum çal›flmalar›"
aç›s›ndan Türkiye'de önemli bir ilk örnek teflkil etmektedir. Bu anlamda,
kanunlar›n nas›l uyguland›¤›n› saha bulgular› ›fl›¤›nda gösteren kitap,
hukuk polit ikalar›na katk›da bulunmay› hedeflemektedir.

Lema Uyar (derleyen ve çeviren),
Birleflmifl Milletler'de ‹nsan Haklar›
Yorumlar›: ‹nsan Haklar› Komitesi ve
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar
Komitesi, 1981 - 2006, ‹stanbul Bilgi
Üniversitesi Yay›nlar›, ‹nsan Haklar› Hukuku
Çal›flmalar› 5, ‹stanbul, 2006, xvi+413 s.
ISBN : 975-6176-63-6

1976'dan beri yürürlükte olan Medeni ve Siyasi
Haklara ‹liflkin Uluslararas› Sözleflme ve Ekonomik,
Sosyal ve Kültürel Haklara ‹liflkin Uluslararas›
Sözleflme insan haklar›n›n korunmas› ve
gelifltirilmesine yönelik en önemli BM belgeleridir.

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi, sözleflmelerin getirdi¤i
raporlama sistemini yürütürken, sözleflmelerde yeralan her bir hakk›n
kapsam ve içeri¤ini aç›klayan Genel Yorumlar kabul etmektedir. Genel
Yorumlar ayn› zamanda, ‹nsan Haklar› Komitesi'nin Medeni ve Siyasi
Haklara ‹liflkin Uluslararas› Sözleflme'ye Ek ‹htiyari Protokol hükümlerine
uygun flekilde, sözleflmeye ayk›r›l›kla ilgili bireysel baflvurular› inceleyip
karara ba¤larken dayand›¤› insan haklar› standartlar›n›
yans›tmaktad›r.Türkiye, her iki Sözleflme'ye ve ‹htiyari Protokol'e de taraf
olmufltur. Sözleflmelerde yeralan uluslararas› insan haklar› hukukunun
temel kurallar›n›n Türkiye hukuk düzeninde hayata geçirilmesinin hedeflendi¤i
bu dönemde, yol gösterici nitelikte eserlere ihtiyaç duyulmaktad›r.

Bu anlamda, Lema Uyar'›n yay›na haz›rlad›¤› ve çevirilerini yapt›¤›
Birleflmifl Milletler'de ‹nsan Haklar› Yorumlar› kitab›, Birleflmifl Milletler
insan haklar› sisteminin en önemli yap› tafllar› aras›nda yer alan her
iki Komite'nin hukuki deneyimini Türkiye hukuk literatürüne; bir baflvuru
kayna¤› olarak sunmaktad›r.

‹dil Elverifl (derleyen), Türkiye'de Adli
Yard›m: Karfl›laflt›rmal› ‹nceleme ve
Politikalar (Legal Aid in Turkey: Policy
Issues and a Comparative Perspective),
‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›, ‹nsan
Haklar› Hukuku Çal›flmalar› 3, ‹stanbul,
2005, 288 s.
ISBN: 975-6176-03-2
Türkçe ve ‹ngilizce

Adli yard›m hizmeti, modern hukuklarda
art›k insan haklar› alan›nda de¤erlendirilmesi
gereken bir niteli¤e sahiptir. Bu durum, ceza
davalar› konusunda özellikle önem tafl›r.

MERKEZ YAYINLARI


