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Elinizdcki kitap. lnsan Hak]arı Merkezin,ıizin düzenlcdiği ilk kon-

l'cransta sunulan bir kısııı,ı bildirilcrin metiı,ılerindcn olı.ışuyor.

Kont'eransııı programına uygun olarak bu bildiriler. iıısan hak]arı

ihlallerine yol açan bellı başlı ncdcnler üzerinde yoksrılluk, terör. ayırüm

cılık ve bunların olduğu kadar diğer birçok sorrıı,ıun da temelindc bıı]ııırın

bilgisizlik üzeriı,ıde yoğuı,ıIaşıyor. Vc cn öııeıı-ılisi. bu bildirilcrde tartışı-

laı,ılat. iı,ısan hakları ihlal]eri yaparak iıısaı,ı lıaklarınııı korrınaıııiıyıe iığ ııı ı ı c

dünya düzeyindc ıçlık. eğitiıısızlik. tedavi cdilebilir hasta]üklardın iilümler

deVam ettiği Siirece inSan (»]urunun korunaı,ıayacağl n ı göSteriyor.

Bildiri ıı-ıetinlerini bizc göndererek bu kitabı gecikmelı de olsa ya-

yın,ı layabilmemizi sağladıkları için değerli ıne slekdaşlarıma ve kitabın bas-

kıya hazıı-lan:nasında bana yardımları için Mustıli Koç'a teşekkürleriııri

Sunarlm,

Istanbrıl. Ağustos 20I 0 Ioanna Kı-ıçı"ırac,li

İırsan Hakları Gününü kutlamık aı,ı,ıacıyla dtizenlediğimız bu kon-

l'erans. İstanbul ValiIiği ile Maltepe Kayı-rıakamlığının işbirliğiyle, ]0 ve ] l

AraIık 2007 günlcrindc yapıldı.



Iıısan Hakları Ihlallerine Yol Açan Retorikler:

D e nıo kras i-ı nsan H üı kl arı İ kil e mi
Betül Çotuksöken

l)ııııııArıııi ı ı ı ı ı ı ı ı .ı l ı ı r ı ı ı ı l ı ı ı ı i)l Ic l iiliıcJ iii
_ı,ııit, /ıı ,ıııı.ıııi gli,kiııliA iııır ki. hıııııı

l Iiiü]l i] ])ii]]\11 lııl/llıırıııııı lı,rilıc ,.1cıiıtLıl

ıııııi kıılAıılııılıır l]ü1 |inlü,ü1 J.,ü)üı)h,d\| lidü,

ııı,ı.,ıl ııı7ılıııııl,ır iı,ııı ı ııI lıııiı hııiı ııılı!ıııı
tıır iı iıı J,, ı ok Irırıııı_lıkııı

Deıııtıkru.si ya Ftırklılık, Siı,tı,ıııl Diizcnin Sınırlcırının T,ıı,ıı.şıı,ı1,,ı

Al,ılnııı,sı: baştıklı kitabı yayın]a hazıIliryal,ı Seyla Bcnhabib, kaleme aldığı
"Giriş^' yazısında ştıylc der:

Ktircscl bağlıındı bıkıldlğındı. L]ıı] dcn,ıokrasi]elinde [ıu yeni siyascıin
orla]. a çıkışl klsİ]cn di]ül\a çıpındi]ki dcn]oklalikleşnre halekeliYle ijr-

1ijşüıiişliil. Ama libcra] kıpilalisü denlokrasiIcrdcki vcni loplulısal hırc-
kcll.r dcnc}-in]inden do!ın "kinılik/{ıııklılık" politikısı ilc cski koıni]nisı

|ilkclcı,clc. Kuzc1 Aliika'c]a ve ()ü,tadogu'da gelişcn ırksal. etnik. dilscl
vc dinscl liırklılık polilikası İadikaI bif falklllük gajslerır,ıeklcdil. Bilinci
türden kinılik/t'ıırklılık politikası 1ibcral dcn,ıokrasilerin kımusıl a]ınündı

l1ıIklllıılln mil7akcra cdiIıncsi. lar!ıŞnla,-a ıçılnıası r,e 1enısi] edilııesi
noklasında odaklanırkcn. ctnik nıilliyctçiliklcr poliıikısı si)asal ],apının



bilcşcnlcriniır }eniden tanlünlannlasını \ijnelınekle le sil,asa1 açırlan

cgcnıcn !eni oIuşumlar }araıııa),ı ınıaçlamaktadırlar, Cjcrçekten de.

egenıen bir dc\,1ct biçiırli alacllIğıtIa kü]ltirc1, dinsel. ulusa] \c elnik

h.ınol(1]liLı| il,ıd..(lilırğ.i. l.,ı ılin,:ı ]ı.ırrkcılrrın:ır.IJı,:,ı ı(\dır

Burada yapılan çöztiünleıncyc. tarklı demokrasi kaı,rayışIatının yol

açlüğını daha baştan belirtıııcmiz gerekiytır. Toplumlar. tilkeler ister lck

başına. istcr bclli belirsiz rırtağı tıldukları siyasal coğratyaiaI dikkate allı-
dığında. kimi siyasal geleneklerin bir bakınıa kendi doğılIıkları içinde ser-

gilcnınesi. gelişıı,ıesiyJe. dışardan alınıı-ıası arasında büyük lark oldıığrı açık-

tır. Kaldı ki deıııokrasi gibi. dışdünyada belli, sıbit bir iınleıııi. başvuru

noktası oIınayan hir tcr jminlkar.,raıı,ıın siirekli olarak değişin,ı içindc oldu-

ğuiolacağı da ortada olaır bir durumdur. Klasik anlaınıııda siyasal yazıırda

yer alan dcmokrasi dey im i/teriııı ii kavraıı,ı ı bir yana. güı]ü]nüzde denıokrasi

dcnildiğinde. Jürgen Habcrmas'ın sınırlıırını çizdiği ilk tiç belirleıne lıcmcn

akla geIıılektedil. Buı,ıa göre. liberal demokrasi. cumhuriyetçi deı,ııokrasi,

usuIcü-müzakereci dcı,ı,ırıkrasi iryürımı söz konusudur. Dördajncü bir nodel

olarak ise "çekişmeli dcmokratik siyaset ıı,ıodeli" orlaya konulmaktadır.

Giinümtlzde bu ilk ılç ınodcllc dördüncüsü araslndaki gerilime işaret cdil-

mektedir.+

Bu bağlamda saptanan zorlukların bir bölümü şu ifudede ycr al-

maktadlr:

Deınokralik sjvascrc iliŞkin çekişııeli görilşJer kaçınılııraz olardk Şu so-

ru}u gündclıc gctirir: Dalra }ilksek di]ze}]crdc karara bağlanana},an

geışck dokulrı si}aseı çekişılesini rc!,a çoğulculuk 1akIaşıııının. ia,

şizm. 1ıbancı düŞnlanllğına dayall nıilliyclçilik vc snğcl popiiliZın ör-

nekleri değil de. i}i Vc ıdil bir denrokraıik si},ascl örnckleri olacağından

nasıl bu kadar cn,ıin olabiliriz'] HaIk her zaman bilge midir] H.lkın \,cr-

diği kararlar hcr zaınan adil lİidir'.) Onlara },ön ı,eren irade hcr zanlan

salgıyı değer miciir'.'Radikal çekişnreli silasct göri]şleri. liberıl irı,]a),a-

Sal kuraının çıık ivi dilc getirdiği t|irden ilirazlara açlktıı. De]nokratik

ılcıırls adalctsiz. ırkçı. kaypak ıe harai rı]abilir- Çekişmeli demokrasi
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krıraırrcılaıı. eğer egenrcn halkın iradesini bağlayan. aşan. sıırırlal,an ve

başka yollarIa daraltan bazı küsıülımalar gelirınek isteııiYorlarsa. iizgiir-

]ük \e adaleli. eşit Ve iizgür bireyler o]ar.k yu(laş]arün haklarına sal,gıyı

nasıl güıence alıına alabilirler')j

lşte tam da bu nokta. bir yandaı deılıtıkrasi ile insan hakları arasın-

daki ikilcııi dilc getirılıektedir" bir yandan da bir bakıma egeıı,ıenIiğini

uzun Zamandlr süIdiifcn Vc küresel kapitılizıııin giidülnünde yer alan libe-

ral demokrasinin açmazlitrını imlcnrektedir. Birincisindcn başlamak hem bı.ı

bağlamda olup bitenlerin anlaş]lırlığü bakıınıı,ıdan. Iıen,ı dc güntlııtizdc ya-

şanan Sorun]ar bakıınıııdan daha clvcrişli olacaktır. (iünümtizdc koı]unun

bu denli öne çıkınasında. lreı türlii kültürel. yeıel öğenin görünürltik ka-

zanması konusundaki isteınlerin, brı çerçevede siirdürülen "tarklılık" vur-

gusunun pay!nın büyük olduğu açıktır, ('İl le bir noktıya gelinmiştir ki. artık
"larklılık"tan anlaşılan. billurlaşan kişi haklarının tanınmıüsıı,üa. korunınıısı-

na ve geliştirilmcsine set çekmck isteyen ve salt biçiıı,ısel/sözde bir deınok-

rasiyle kendini gaisteren, tcmcldc "öZcii", hattı grup öZcülüklerinc göndel

ıırcde bulunan yanıyla kendini tanıııIayan bir tiırklıIık ise duruın ne olacırk-

tır? Üzcrindc durulması gereken budur. l|arklılık, sadece ıı,ıasuı,ı bir giirü-

niirlük kazanınayı ı,ı,]ı istcı,ı]cktcdir; yoksa baskıcı 1tıltıı]]lırı olağanlaştırına-

yl amaçlayan tüm isteııleriı,l ijzet niteliğindeki dlşavurunu mudı.ır'] Dokusu

özcii tasarımlarla tıluşmı.ış tııplrııılarda birincisinden yana olnıak. saf'diIlik

olacaktır. Deıırokrasinin vc insan haklarının kırılgaırlığının ise ikincisinin
karşısında dayanı,ı,ıa gücü olaılıayacaktır; bıskın çıkan l'arklılık, ııorı,ııalIcşe-

cektir" gündelik hale gelecektir.

Diinyanın thrklı kesimleriııde süriip giden tartışmalaı gerçekten dc

dcınokrasiııin ve insan haklarının ı,ıe denIi kırılgan oIduğuııu giistermekte-

tliı,. t3ir olgu olarak öııümüzdc dııran lhrklı lık/çcşitlilik. etik normlar tılarak

kendini gösteren iıısaı,ı l,ıaklıırıyla nasıl bağdaşacaklür',) Tüın giiciinü öıcai

ltlkten, hatta yukarıda da rurgulındığı gihi grup öıcülüiiindcn'' alan kin,ıi
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l'iırk]ılık]ır^ i)rncğin ussal olaı,ak gcı,ekçclcndirilcıııeyeıı. iizellikle psikolo.;ik

yijnü ığır bısan inıııçlara dayalı lııklılık yı dı l-ıir illçüdc tırttşn]acI. çOkçı
da çekişnıcli görtiniinrli içinde kıını,ısa1,1hrıktıksıl ı]ındı kcndiııe bir yeı,

cciint]i.ği tıkdirdc durıın,ııı ı,ıe olacaktıı,'] Bu n()ktada "aklın (izel kul]aıııııı".
"ıklın kaıı,ıusa] kı,ıllanınıı"nın'ycrini ılacak. bıı duı,ıııı çatışn]ayı dı bcrabe-

riııdc getireccklir-

(icrck iıısın lıaklıı,ı gereksc dc dcıııtıkrısi kıır,riııı,ıı. iıısaır iırsııü1. ıü1-

sı ıl-top lLıı,n/dev Icl/ı.ı]us ]aı,aı,as ı kınıuııyrı. insan-clünyı, iıısan-bilgi ilişkileri-
ni vc dahı kısa bir be]irlcıııcylc insaıı-iı,ısaıı. iıı saıı-d iiıı yı. insan-bilgi ilişki-
lcrini çcr,rcleycn kıvı,ını çililcri olduğuna göre. (izclliklc hilgi bağian,ıında-

ki vctetsizliklcr. ithıl cdilcn vc "sijzdc deıııokrısi" s(ınucLıılLı doğuracak

ırlaıı d tıı,ı-ıııı lıır. insııı hıkları-cleıı,ıokrasi gcıilinıiııi cüı üst düzcye taşıyacık-

t Il,.

İnsaıı hıklaı,ınııı tınındığı. kiıruı,ıdıığtı ı,c geliştirildiği siyasal rırta-

ıı,ıııı ariıııııı ıncık vc aııcak deı,ı,ıtıkrasi olduğı.ı sar,ı. yerıni iki ıçıtiııı. bıı iki

kıvranı ırısındaki geı,i]iıIc tcrk cdcccktir. Sijz konusrı ıerk edişi^ lırilısel
gcrçcklcr. iizeilikle giiniinıiizdc yaşaııınlat doğrulınıaklıdıı,. I}ıı. aynı za-

t]]iünda tckiI-ülinıel gcı,ilinıinc dc işırct etınektctlir. Modctnligin cşitlikçi.
(izgilı,liikç|i tiilı,ıcl sijylcülli. bir kırıntı hıliııdc varrılııııyıı çıbılıyor olsa bile.

cktınoı,ı,ıi tcn,ıcl]i siyasctin oluııısrız ıııiidıhılclcı,iylc. tckıllik içiııdc yaşı-
ı,ıaıılar kaı,şısındı gcriIcyccck. hclki tle uı,ıutuIı,ıve ı,cccklir. ('tinkii salt eko-

ııonıi bığlınıındı dcsteklcneıı iizgiirliiklcr klircsclleşn,ıcyi btıgıiinkii dıırıı-

nıLıtıa gclirn]iş^ iııııa [-ıuna kaı,şılık. iizcllikIc siyısıl cksenli (r7güılaik. di]Iı-

1,ınııı 1ıirçok bölgesiııdc stiıckli ıı]ııık ıeiJ.ledilıniştiı. ı')z,:ürliikleı,ckontınıi

bağlaıııında iiı,ıe çıkarılıl,ı da artık r,ızgcçilıııczlıği sürekliıı]aı,ak ijnc sürı"ilcn

ktircselleşıı,ıc ııııktısııııı gclindiğindc, dtinyanın kiı,ıi biılgclcriı,ıdc insan

hakları. bu haklaıı bilinç)i olırak tınınıaktan. ktıruı,ı,ıaktaıı vc _gc liştiı,ül]c kte]r

uzak kıplrıluklarııı,/tııpluıııların c]inde. sıdcce "l'arklılık]arın giiriiniir kılıı-
ıııasını sığlayan bir oyun vı da silıh" haline gcln,ıiştiı,. Iliçbir nıiilkii olını-
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Ozelliklc dcvlctle/kaıı,ıuyla olan ilişkilcrdc vc kanıusı] viinü işlerlik
kızınn,ıış tılaır toplrıııılırda 1aIılıı|ın. korLııııııı, geliştirilen I,ıaklar sijz ktınusıı

oIduğundı. liberal dcmcıkrısi ve cuınhı,ıriyetçi dcıı,ıokrasi. doğdııkları ycı,tic

bclli bir başarı e]dc ederkcıı. itlıal cdi]dikleri yerlerde çoğu zııllJıı güç5ü/

kalıııışlirrdır. Üstclik ilyle bir noktaya gclınnıiştir ki. "ciüı,ıyaıııı,ı gcri kalan

kcsimi". deınokrasinin ncrcricyse hcr tii[üniin doğduğu anavataıı toprakları

nı da tehdjt cder tllıı,ltıştur. J l Eyliil hunıın SOınut gijsl.cİgesi oltluğu kadar.

herşeyi yenidcn düşüııı,ıeyi de isteıTcktedir hcpiınizdcn. Sı,ırı-ın]ar artık bel]i

ycı,lerin, bclli coğralyılııın. örııeğin ()rta I)oğı.ıııuı,ı ya da ıdını Üçiincii
Düııya dcnileıı üikelerin stırı-ınu o]nııklın çtkünüş, tiiııı diinyanın, libcrıI
deınokrasiııin^ cun,ıhuriyetçi dcınokrasinin vb.lcrinin dc soı,ulıtı haline gel-

ıniştir.

Iki]cıı,ı. ekoı,ıoıı,ıik ilzgtirltiklcri önccIcıııc yiılrıyla sınır tanııııaz kti-
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yanların tek ınülkü, özct]ltiktcüı beslcncn kimliği cılnıuştur. l'anr da bu ı,ıtık-

tada, ]iberal kapitalist (rckabctçi) deınokras ile riı,ı taşıdığı ktlrcsclleşnıcnin.
"tek dünya", "tck pirziır" rleyiıı,ıleriı,ıde billurlaşan yeııi cgcı,ııcnlik biçinıinin
hcr yolu deneycı,ck kit]e]erc verdiği ınesı1. "biliıır insanları". "sanatçı" ı,ck

laıncılar. "gazeteciler" ırıcılıiıyla ycrclliğe yapı|an vurgu oln,]uştur. Böylc
bir durlıııı. siyaset l'clsetcsıylc uğraşanlıra, "çekişıncli demokratik siyıscl
nıtıdeli"ni yaratına olanağüı,üı da vcı,nıiştir iıyrıca ve ttıpIuınsal erginleşınc-

ııin. kanıuya diiı,ıiişı,ııcııin btı yıılla olacağı saııısı. gidetek her yaııı kaplı-
ınıştır.'B,, duruın. lriç yol alıırıınayan tartüşnlaların, hatta diyalog arayışla-
rıııın yeni gtindcııı n,ıirddesi olarak da değerlend irilcbiliı,. Aıı,ıı yinc de iyiıı,ı-

scrliği clden hıraknıal,a|ıın; böyle bir ınodeI. deınokrısiyi kcndi özgtil kıı-

şııllarında biçinılcndiı,enlerle ithaI edenlcr, başkı bir dcyişlc. geçırilen siya-
sıl. ckonoınik, kurrıııısai dcüişikliklctle ergenlikten ergınliğc. kıplı-ııııdaı,ı

kaınuya diiı,üüşmcye çabalayan iı,ısııı kıplı"ıluklarında vc böylc olıııayaıılar-
da. hiçbir şckildc çocukluktaı,ı, ergeı,ılikten kurtulaıııayın toplunılarda liırklı
sonuçlara yol açıııaktadır.



resel Scrmayeyc ncrcdeyse tü»ı di.inyayı açan Iiberal (rckabctçi) kapitalist

teıı,ıelli demokrasiylc. temel insan hakları arasındadır. Btıylc bir sahnede

baş oyı.ınculardan (iiznclcrdcn). f'igüranlara (ncsı,üc-öznelere. miilksiizlere).

özcüli'ıkle oyalananlaıa verilecek olan ıııcsıj. "kaıııusal alanda. lıer yerde

kiiltürel kiınliklefini sergilemc" mcsajı olacak. ajzgiirlaik sadece bu kadarına

indirgencccktir. Varsın böyle olsrıı,ı! "1't'ırbani'çarşal-'hcr şeyi örter!
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grup t'arklılıkları konusundaki belki de en eski ve en 1,eni anlayış. bu t'arklılıkların

öze ilişkin olduğu. 1ani ilk ve son olarak veriJmiş değişnrez özlere dayandtğı. bü-
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