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

UNESCO 
Felsefe ve İnsan 
Hakları Kürsüsü

Bültenimizin bu sayısında, İstanbul Üniver-
sitesi “İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve 
Araştırma Merkezi” hakkında bilgi bulacak-
sınız.

Bunun yanında, Merkezimizin öğretim üye-
lerinden Doç. Dr. Muttalip Özcan’ın günü-
müzde demokrasinin insan haklarına ilişkin 
yarattığı bazı sorunları ele alan “İnsan Hakları 
ve Demokrasi” başlıklı yazısı; “insan hakları 
hukuku” ile “insan haklarına dayalı hukuk” 
arasındaki farka ışık tutan Prof. Dr. Gülriz 
Uygur’un yazısı; mezunlarımızdan Denizhan 
Dere’nin de “Yeni Egemenler-GDO Tehlike-
si” başlıklı yazısı da yer alıyor.

BM Irk Ayırımcılığının Ortadan Kaldırılması 
Komitesi üyesi Doç. Dr. Gün Kut’la yapılan 
söyleşide, devletlerin taraf oldukları insan 
haklarıyla ilgili sözleşmelerin, kendi yurttaş-
larına ve diğer taraf devletlere verdikleri bir 
söz −o belgede yazılı olduğu şeklinde dav-
ranacakları sözü− olduğu belirtilmekte; ırk 
ayırımcılığının ve hertürlü ayırımcılığın da 
öğrenilen bir anlayış olduğu vurgulanmakta, 
bu da eğitimde alınması gereken önlemlere 
ışık tutmaktadır. 

“Haberler”de yer alan ve şu anda gerçekleş-
mekte olan “Sinema ve Felsefe” konferanslar 
dizisi vesilesiyle kaleme alınan Prof. Dr. İo-
anna Kuçuradi’nin “Sinema, Felsefe ve İn-
san Hakları” başlıklı yazısında da, sinemanın 
insan hakları eğitimine yapabileceği katkılar 
üzerinde duruluyor.

İlginize sunuyoruz.

***

Okurlara SİNEMA, FELSEFE VE İNSAN HAKLARI
İoanna Kuçuradi

Felsefenin başlıca konularından biri değerler konusudur. Değerlerin ve herşeyden 
önce etik değerlerin neler olduğunun, özelliklerinin ne olduğunun bilgisini felsefe 
ortaya koyar. Edebiyat eserleri bu değerleri –ve genel olarak fikirleri/kavramları– so-
mutlaştırır/ulaşılır hale getirir. Felsefî bilgi ise edebiyatı besler. Bu ilgileri kurabil-
mek, edebiyatla içli-dışlı olan filozof gerektirdiği gibi; felsefeyle beslenen, imgeleme 
yeteneği güçlü, kalemi keskin edebiyat yazarları-şairleri gerektirir.

Sinemada durum farklıdır. Filmi yapanların –senaryo yazarı, rejisör, oyuncunun– ve-
rilmek isteneni tasarımlamaları, oyuncunun da ayrıca bu tasarımları gerçekleştirmesi 
gerekir. İşte bu tasarımlamada tasarlananın (bir değerin, bir ilişkinin ve binbir çeşi-
diyle insanlık durumlarının) değeri söz konusudur. Bu değer –gösterilmek istenen ya-
şantının, ilişkinin, eylemin değeri– ve bunun aracılığıyla ulaşılır kılınan etik değerler, 
ayrıca da oyuncunun rolüne başarılı bir şekilde bürünmesi, filmler arasındaki değer 
farkını yaratır. 

Sinemada seyirciyi etkileyen, onun gördüğü imgedir. Anlamasa da, film seyirciyi 
doğrudan doğruya etkiler. Bu imgemeleyi/tasarımlamayı gerçekleştiren, rejisördür. 
Bunun için bir düşünceyi imgeleştirme biçimi, “iyi” rejisörü diğer rejisörlerden 
ayırdeder; oyuncunun da bu imgeye bürünebilmesi/bu imgeyi imge olmaktan çıka-
rarak kendine özgü bir gerçeklik haline getirmesi biçimi de “iyi” oyuncuyu diğer 
oyunculardan ayırdeder.

Filmlerin felsefî düşünceyi iletmeyi nasıl gerçekleştirdiğini, böylece de insan hakları-
nın eğitimine nasıl katkıda bulunduğunu, birkaç yıl önce yaptığımız, sizlerin de ulaşa-
bileceği “İnsana Yolculuk” başlığını taşıyan dört filmin içindeki filmler örnek olabilir. 

Bu filmlerde, bütün kimliklerinden önce insan olma kimliğinin şu veya bu şekilde 
farkına vardıklarında, kişilerin insan olma sorumluluğunu taşıyabilecek duruma na-
sıl geldiklerini görüyoruz: “Otel Ruanda”daki Paul, son dakikada ailesiyle birlikte 
Kigali’den gitmekten vazgeçiyor ve oradaki soykırımın durması için yapabilecekle-
rini yapıyor; “Schindler’in Listesi” filmindeki Schindler de 1200 Yahudiyi ölümden 
kurtarıyor. Ama gördüğü beyin yıkayan eğitimle “Okuyucu” filmindeki gardiyan –o 
yumuşacık kadın– insan olma sorumluluğunu değil de “görevinin” sorumluluğunu 
taşıması –mahkûmları kaçırmaması– gerektiğini düşünür, bunun için de mahkûmla-
rın o yolculuk sırasında barındıkları kilisenin kapısını açmaz ve o insanların yanarak 
ölmesine yol açar. 

İnsan haklarının korunabilmesinin nesnel koşulları insan haklarının ne olduğunun 
bilgisidir. Öznel koşullarından biri de, etik değer ve etik değerler bilgisidir. Bu, unu-
tulmamalı. 
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yarışması düzenlenmektedir. Yaz Okulunun akade-
misyen kadrosu ise İstanbul Üniversitesi ve Leiden 
Üniversitesi başta olmak üzere dünyanın farklı ve 
önemli akademik kurumları ile alandaki uygulayıcı 
kuruluş temsilcilerinden oluşmaktadır. Zengin bir 
sosyal ve kültürel programa da sahip olan Uluslara-
rası Yaz Okulu 500’e yakın mezun vermiştir. Merkez 
ile State University of New York-Albany 2017 yılı-
nın yazında Global Health and Human Rights Law 
başlıklı ikinci bir yaz okulunu, çalıştay formatında 
gerçekleştirmiştir.

İstanbul Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Merke-
zi, Hukuk Fakültesi ile birlikte Türkiye’de “Hukuk 
Klinikleri” programının oluşturulması ve uygu-
lanmasında da öncülük etmiştir. Bu amaçla Güney 
Afrika Cumhuriyeti, Hindistan ve Polonya gibi ül-
kelere araştırma gezileri düzenlenmiş ve çeşitli ülke-
lerden Klinik Hukuk Eğitimi alanındaki uzmana ev 
sahipliği yapılmıştır. Mülteci hukuku alanında pilot 
proje olarak başlatılan Hukuk Klinikleri programı 
diğer alanlara da genişletilmiştir. Metodoloji olarak 
öncelikle mülteciler hukuku alanında çalışan çeşitli 
sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde canlı 
müvekkil (live client) tekniği uygulanmış, akabin-
de millî eğitim müdürlükleri ile işbirliğine gidilerek 
okullarda öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışma-
ları (street law) gerçekleştirilmiştir.

Merkez, İnsan Hakları Haftası, Kadın Hakları Hafta-
sı, Çocuk Hakları Haftası gibi özel günlerde, konuyla 
ilgili başka kuruluşların işbirliğiyle çeşitli toplantılar 
da düzenlemektedir. Bu bağlamda Merkez, çalışma-
larının önemli bir bölümünü İngilizce gerçekleştir-
mektedir. Her yıl bu türden en az dört etkinlik ger-
çekleştirilmektedir.

Merkez, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin in-
san hakları alanındaki çalışmalarını danışmanlık ve 
kütüphane hizmetleri bakımından da desteklemekte-
dir. Bunun daha da geliştirilerek insan hakları alanın-
da başka birimlerle de işbirliği yaparak bir yüksek 
lisans programının açılması düşünülmektedir. Hali-
hazırda Göç Çalışmaları alanındaki disiplinlerarası 
yükseklisans programına destek verilmektedir.* 

* İstanbul Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve 
Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İbrahim Kaya’ya, ver-
diği bu bilgiler için teşekkür ederiz.

4. sayfadaki yazının devamı:
Söz gelimi, İngiltere’de İşçi Partisi, Muhafazakâr Par-
tiyle iktidar yarışı içindedir ve ideolojik açıdan sağ-sol 
ayırımını temsil eder. Fransa’da 2017 cumhurbaşkan-
lığı seçimlerinde %34,9 oy alarak ülkenin ikinci partisi 
olan Ulusal Cephe, etnik milliyetçilik anlayışını tem-
sil ederken, Almanya’da 2017 seçimlerinde %32,5 oy 
oranıyla birinci olan Hristiyan Demokrat Parti, dinî 
muhafazakârlığa vurgu yapmaktadır. Demokrasinin 
beşiği sayılan ülkelerden alınma bu bir-iki örnek, Avru-
pa’da bile insanların, ideolojik, etnik ya da dinî açıdan 
“öteki” olanlara karşı kendilerini korumak amacıy-
la örgütlenme ihtiyacı duyduklarını göstermektedir. 
Bu koşullarda, özgürce, “genel ve eşit” oy kullanma 
yöntemiyle belirlenecek siyasal iktidar, meşruluğunu 
çoğunluğun iradesini temsil etmeye dayandıracak ve 
iktidara geldikten sonra elbette ki öncelikle herkesin 
temel kişi haklarını değil, temsil ettiği ideolojik, dinî 
veya etnik kesimin çıkarlarını koruyacak, onların ta-
leplerini karşılamaya, onların hak kabul ettiği şeyleri 
güvence altına almaya çalışacaktır; hatta böyle yapmak 
zorundadır. Çünkü bir sonraki seçimleri kazanabilme-
si “halk desteğini” koruyabilmesine bağlıdır. Baş-
ka bir deyişle, her siyasal parti “millî irade”yi yanına 
alabilmek için önce toplumu uygun bir yerinden tu-
tarak en azından iki karşıt kesime ayırmak, sonra 
bunların birbirine düşman veya en azından “bizden 
olmayan”, “rakip” olduğu inancını toplumda egemen 
kılmak ve sonra da “düşman”a ya da “öteki”ne karşı 
durmanın en iyi yolunu kendisinin bildiği konusunda 
çoğunluğu ikna ederek onların oy desteğini almak zo-
rundadır. Buna karşılık, insan hakları fikri, kişilere şu 
ya da bu kesimden olduğu için değil, sırf insan olduğu 
için insanca muamele etmeyi gerektirmektedir. 

Dolayısıyla, “çoğunluğun egemenliği” ilkesi ve bu 
ilkeye indirgenmiş demokrasiler, doğurduğu diğer 
sakıncalar bir yana, sadece a) temel kişi haklarına 
saygılı olmayan seçilmişlerin/hükümetlerin meşru-
luğunu sağlamasıyla ve b) çok partili seçim siste-
minin dayattığı “ayırımcılık”la bile bir ülkede ayırım 
yapmaksızın herkesin temel haklarının aynı derecede 
korunmasının önündeki en büyük engellerden biri-
si olarak durmaktadır. Bu nedenle, insan haklarının 
çağımız gereği ancak neo-liberal demokrasilerde 
korunabileceği savı, kapitalizmin doğası gereği yol 
açtığı hak ihlallerini bir kenara ayırsak bile, kendi 
içinde çelişik bir savdır; ya demokrasiden ya da in-
san hakları fikrinden vazgeçmeyi gerektirmektedir. 

Sonuç olarak diyebiliriz ki, yukarıda Fukuyama’nın 
ileri sürdüğü gibi liberal demokrasiler, özü ge-
reği “liberal” (özgürlükçü) değildir; özü gereği 
çoğunluğun arzu ve isteklerine saygı ya da “par-
mak hesabı”nın üstünlüğünü gerektirdiğinden, 
özgürlüklerin, daha doğrusu parmak hesabına 
göre belirlenemeyecek olan temel kişi haklarının 
korunmasının önündeki en büyük engeldir. 
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İnsan haklarının ancak demokrasilerde korunabilece-
ği ve demokrasilerin insanlığın ulaşmış olduğu en iyi 
yönetim biçimi olduğu, çağımız insanının, sözde bile 
olsa, neredeyse sorgulamaksızın kabul ettiği ortak bir 
kanısıdır. Diğer taraftan, özellikle son otuz yılda dün-
ya genelinde yayılan neo-liberal demokrasi anlayışı 
ve bu anlayışın uygulamada doğurduğu sorunlar, bu 
ortak kanının doğru olup olmadığının sorgulanmasını 
gerektirmektedir. Bu tür bir sorgulama ise “demokra-
si” ve “insan hakları” fikrinin birbiriyle ilgisinde on-
tolojik temellere dayalı bir felsefî antropoloji ve etik 
çerçevesinde yeniden kavramsallaştırılmasını zorunlu 
kılmaktadır. Yıllardır bu tür bir çaba içerisinde olan 
İoanna Kuçuradi’nin tür olarak insanın değeri ve de-
ğerleriyle ilgisinde geliştirdiği insan hakları yaklaşımı 
genel olarak çağdaş demokrasi anlayışını, ama özel 
olarak da demokrasinin, Aristoteles’in vurguladığı, üç 
temel ilkesinden birisi olan “çoğunluğun egemenliği” 
fikrinin yeniden gözden geçirilmesini kaçınılmaz kıl-
maktadır. 

Kuçuradi, çağdaş insan hakları fikrinin dayandığı çü-
rük felsefî temelleri yeniden gözden geçirir ve onto-
lojik bir yaklaşımla, bu fikrin, yaşayan ve yaşamış in-
sanların ortaya koyduğu başarıları esas alan bir insan 
görüşü üzerine oturtulması gerektiği sonucuna ulaşır. 
İnsanı benzerlerinden veya türdeşlerinden farklı kılan, 
yani insanı insan yapan şeyin tür olarak insanın evren-
deki özel yerine ya da onun değerine karşılık geldiği-
ni savunan Kuçuradi, bilim, sanat, felsefe, teknik gibi 
insanlığın ortak, tarihsel ürünü ve başarısı olan şey-
leri ve adalet, özgürlük, dürüstlük gibi etik değerleri 
aynı zamanda her insan tekine açık birer olanak olarak 
kabul eder. Temel kişi haklarına karşılık gelen insan 
hakları ise her bir insan tekinin, türün bir üyesi olarak 
sahip olduğu bu olanakları hayata geçirebilmesinin 
ön koşulları olarak karşımıza çıkar. Başka bir deyiş-
le, insan hakları, insansal olanakların kişilerce hayata 
geçirilmesiyle ortaya çıkan tür olarak insanın değerini 
koruyabilmek için eylem hayatında gerekli etik ilke-
lere karşılık gelir. Devletler, kişilerin yaşama hakkı, 
eğitim hakkı, beslenme, barınma, sağlık hakkı gibi 
temel haklarını çağın gerektirdiği düzeyde koruma 
altına almalı ki tek tek insanlar yeni bilimsel, felsefî 

veya sanatsal başarılara imza atabilsinler, adil, dürüst, 
özgür birer kişi olarak yaşayabilsinler ve böylece insa-
nın değerini koruyabilsinler, değerlerine yeni değerler 
katabilsinler.2 

Diğer taraftan, günümüz koşullarında temel kişi hak-
larının teminatı sayılan neo-liberal demokrasi birçok 
çağdaş düşünüre, örneğin Fukuyama’ya göre, insan-
lığın “ilerleme” sürecinin doğal, kaçınılmaz sonucu 
ve bu sürecin varabileceği son noktadır. Başka bir de-
yişle insanlığın, monarşi, aristokrasi, teokrasi, faşizm, 
komünizm gibi başından geçen birçok “kötü dene-
yim”den sonra eleştiriye açık yönleri olmasına rağmen 
ulaştığı ve ulaşabileceği en iyi yönetim şeklidir. Gerçi 
süreç, dünya genelinde, pratikte henüz tamamlanmış 
değildir, ama başka bir seçenek de kalmamıştır. Fuku-
yama, bu durumu bizlere şu müjdeli haberle bildirir: 
“dünyanın dört bir yanındaki farklı bölge ve kültürle-
rin hepsinin gözünde tek, açık ve net politik hedef ola-
rak liberal demokrasi duruyor”.3 Peki nedir demokrasi?

Fukuyama, yerinde bir saptamayla liberalizm ile de-
mokrasinin iki farklı ama biribirinden bağımsız olma-
yan kavram olduğunu vurgular ve bu iki kavramdan 
ne anladığını şöyle dile getirir: “liberalizm kısaca, bel-
li kişisel hakları ya da özgür alanları devletin deneti-
minden koruyan hukuk düzeni olarak tarif edilebilir” 
der ve bu temel hak veya özgürlükleri üç başlık altında 
toplar: a) mülk edinme, kendi bedeninin sahibi olma 
gibi sivil haklar; b) yine “denetimden özgür olma” 
anlamında dinî inançların ifade edilmesi, serbestçe 
ibadet etme gibi dinsel haklar ve c) parti kurma, seç-
me, seçilme hakkı gibi politik haklar.4 Fukuyama’ya 
göre, ikinci kavram olan demokrasi ise “bütün yurt-
taşların politik iktidarın bir bölümünü birlikte taşıma 
hakkına sahip olduğu anlamına gelir; yani seçebilir ve 
politik görevler üstlenebilirler”. Seçme-seçilme hakkı 
en önemli politik haktır ve “zaten bu nedenle de libe-
ralizm tarihsel olarak demokrasiyle içiçe olmuştur”.5

Böylece günümüzde “insan hakları” olarak nitelen-
dirilen liberal özgürlüklerle demokrasiyi birleştiren 
Fukuyama’ya göre, bir ülkede demokrasinin olup ol-
madığını söyleyebilmemizi olanaklı kılan ölçüt, her 

İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ1

Doç. Dr. Muttalip ÖZCAN*

* Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. 
1 Bu çalışmada esas olarak, Özcan, Muttalip (2009), “Temel Dayanakları Bakımından Demokrasi: Antik ve Modern” (Toplum ve Demokrasi, Sayı 6-7, s. 125-148) başlıklı 
yazıdan yararlanılmıştır.
2 İoanna Kuçuradi, İnsan Hakları: Kavramları ve Sorunları (3. Baskı), Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, 2016, s. 2-8.
3 Francis Fukuyama, Tarihin Sonu ve Son İnsan (2. Baskı), çev: Zülfü Dicleli, İstanbul: Gün Yayıncılık, 1999, s. 9.
4 A.g.y., s. 57. 
5 A.g.y., s. 58.
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6 A.g.y., s. 58.
7 Anthony Giddens, Sağ ve Solun Ötesinde, çev: M. Sözen-S. Yücesoy, İstanbul: Metis Yayınları, 2002, s. 111, s. 114.
8 A.g.y., s. 117.

zaman ve her koşulda eşit katılım ve eşit haklar sağ-
lanamasa da “halkın çok partili bir sistemde düzenli 
yapılan gizli, genel ve eşit seçimlerle hükümetini 
seçme hakkına sahip” olup olmadığıdır.6 Kısacası, de-
mokrasinin olmazsa olmazı halkın çok partili ve adil 
bir seçim ortamında kendi yöneticisini kendisinin se-
çebilmesidir. Bu nedenle demokrasilerde yönetim ya 
da iktidar, meşruiyetini halkın çoğunluğunun iradesini 
temsil ediyor olmasından alır. Peki, önemli olan hal-
kın kendi yöneticisini kendisinin seçmesi ise, halk çok 
partili rejim yerine tek bir partinin veya tek bir kişinin 
yönetmesini istese yine demokrasi olmaz mı? Olur, 
ama kimilerine göre bu “liberal” bir demokrasi olmaz.

Demokrasi ile “çoğunluğun iradesi”ne saygı fikrinin 
hayata geçiriliş biçimi olan çok partili seçim sistemi 
arasında olmazsa olmaz bir bağ kuran sadece Fuku-
yama değildir. Söz gelimi Giddens için de demokrasi 
“düzenli seçimler, evrensel oy, vicdan özgürlüğü ve 
iktidara aday olma ya da politik birlikler kurma hak-
kıyla nitelenen bir yönetim biçimidir” ve dolayısıyla 
da “çoğulculuk” ve “farklı çıkarlar” gibi ifadelerle 
ilişkilidir.7 Başka bir deyişle, Giddens da liberal de-
mokrasinin “eldeki en iyi seçenek” olduğuna inanır ve 
“liberal demokrasi çok yaşasın” diyenlere hak verir. 
Bununla birlikte, Giddens, “liberalizmi”, yani “özgür-
lükçülüğü” esas olarak ekonomi alanındaki yapıp et-
melerde özgürlük olarak kabul etmesiyle, kapitalizm-
le göbek bağı kuran liberal demokrasilerin çok ciddî 
sorunlarla başının dertte olduğunu da kabul eder. Söz 
gelimi, “temsilî demokrasi sıradan seçmenden uzak 
gruplar tarafından yönetilme anlamına gelir ve çoğu 
zaman küçük parti çıkarlarının hakimiyeti altındadır” 
der ve katılımcı demokrasinin de bir seçenek olmadı-
ğını ekler.8  

Sözü uzatmadan asıl konumuza dönecek olursak: 
Aristoteles’in demokrasilerin üç temel ilkesinden bi-
risi olarak nitelendirdiği “çoğunluğun egemenliği” 
ilkesi, yukarıda Fukuyama ve Giddens örneklerinde 
görüldüğü gibi çağımızda da geçerliliğini korumakta; 
liberal olmayan, hatta insan haklarının büyük ölçüde 
askıya alındığı birçok ülkede, sadece ve sadece çok 
partili seçim sistemi benimsendiği için demokrasi-
nin var olduğu kabul edilmekte ve bu yolla iktidara 
gelenler temel kişi haklarını askıya alıyor olsa bile 
uluslararası kamuoyunun gözünde meşru kabul edile-
bilmektedir. Çünkü zaman zaman “çoğunluğun irade-
sine saygı” şeklinde de dile getirilen bu ilke, çağımız-

da tartışmaya açık olsa bile, İnsan Hakları Evrensel 
Bildirgesinin 21. maddesinde kendisine yer bulmuş 
bulunuyor. Söz konusu maddeye göre, 1) “herkes, 
doğrudan ya da serbestçe seçilmiş temsilciler aracılı-
ğıyla ülkesinin yönetimine katılma hakkına sahiptir”, 
2) herkesin, ülkesinde kamu hizmetinden eşit yarar-
lanma hakkı vardır, 3) “halk iradesi, hükümet otori-
tesinin temelini oluşturmalıdır; bu irade, genel ve eşit 
oy hakkı ile gizli ve serbest oylama yoluyla, belirli 
aralıklarla yapılan dürüst seçimlerle belirtilir”. Sadece 
Evrensel Bildirgenin bu maddesi bile, tek başına, esas 
olarak çoğunluğun egemenliği ilkesine dayandırılmış 
çağdaş demokrasiler ile insan hakları arasında, azıcık 
aklı olan herkesin kolayca ve köklü bir bağ kurabilme-
si için yeterli görülmektedir. Başka bir anlatımla, çağı-
mızdaki egemen insan hakları ve demokrasi anlayışına 
göre, insan hakları ancak demokrasilerde korunabilir 
ve ancak çok partili seçim sistemi aracılığıyla halkın 
kendisini kimin/kimlerin yöneteceğine oy kullanarak 
karar verdiği ve çoğunluğun verdiği karara azınlıkta 
kalanların saygı gösterdiği yönetim biçimleri demok-
ratiktir, iyidir, sağlamdır, insan haklarının teminatıdır. 
Bu bakış açısına göre, çoğunluğu kölelerden oluşan bir 
toplumda, köleler hiç kimsenin müdahalesi olmadan 
sırf oy kullanarak kimin kendilerine efendilik yapaca-
ğını seçebiliyorsa, o toplum demokrasiyle yönetiliyor, 
köleler de bu temel hakkını kullanıyor diyebiliriz.

Diğer taraftan, insan haklarının etnik köken, dil, 
din, inanç, cinsiyet ve ideoloji gözetmeksizin, özgür 
ve eşit olduğu kabul edilen her insanın doğuştan 
sahip olduğu, devredilemez birtakım temel kişi 
haklarına karşılık geldiğini hatırlayacak olursak, 
çoğunluğun iradesine (isteklerine) saygıyı dile ge-
tiren çok  partili seçim sistemine dayalı demokra-
silerde, kişilerin hiçbir ayırıma uğramadan temel 
haklarının korunabileceğini ileri sürmek, en hafif 
ifadeyle, çelişkiye düşmek anlamana gelir. Çünkü 
uygulamanın gösterdiği gibi günümüzde her si-
yasal parti “bir kesim”in partisidir ve kesimler de 
birbirinden genellikle ideolojilerine (sosyo-ekono-
mik görüşlerine), etnik kökenlerine, dillerine, 
inançlarına veya cinsiyetlerine göre ayrılmaktadır. 
Dolayısıyla, bir ülkedeki siyasal partiler, toplumun 
(ya da genel olarak insanların) farklı kesimlere 
bölünmüşlüğü varsayımı üzerine kurulur ve önce-
likli görevleri herkesin değil, temsil ettikleri kesi-
min haklarını, daha doğrusu çıkarlarını korumaktır.   

(Devamı 3. sayfada)
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