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oNSoZ

İnsaır Hakları Metkcziınizin bu ilk yayını, İıısan Haklaıı lJvrensel t]ildirgcsinin

iliı,iınıır 60. yıldinıümii vesilesiylc. 6-7 Kasım 20()lt günlcrinde Mçrkczıııizec

düZenlençn uluslafarası konfaransa sunulan bildirilcrdcn oluşulrır.

l]u konfaransıü ana amacı. gcçcn on yılda ııısan lraklarıyla ilgili bclli başlı

gelişınclcı in bir envantcrirüi yaparak, üncvcut duruma biı. ayna tutmak, onun nasıl

ortaya çlktığını açıkJamayı dencınck vc "hcpiırıiz için onur lc adalel"j sağlarr]ıda

ilcrlcme kaydelrııc çabalarıııızdaki acil ihıiyaçlırt taülışmaktı,

Kiıab] baskıya verirken, kont'ırans sırasında yaptıkları konrışmanln mctnini

bize gönderclikleri için bildjri yazarlarına ve kitabın baskıya hazırlanışıntiı bana

yaıdımları için Bergcn Coşkııı ilc Mustafa Koç'a leşekkür)eıiıni sunarım.

İstanbul, Tcmınuz 20l0 ioanna Kuçuracli



1,oREwORI)

Thc prcsent voluıne consist§ ()1'papers proscntcd during thc intcmational

confircncç organizcd by lhe Centrc of lIuınan Rights of MaJıcpc Universiıy. on

November 6-7, 2008, in ordcr to cclcbrate the 601h annivcrsary ofthe proclam.rtion

ofthc Universal Dtclaration oflluman Rights.
'I'hc maın aiın of thc conf'cIence was k) make an invcntory oi the majn

dcvolopments rclalcd 1() human rights during the past ten years. to hold a mirrtır

to thc prcsenl situalion and try to explaiı) how it came about, and to discuss urgent

nccds in our cfftıns to make progrçs§ in salbguarding "dignity anıl justice lbr all

of us",

l wish to expleşs my thanl(s to the authors tıf thcsc papers for making thcm

available, as wcll my thanks to Bcrgcn Coşkun antl Mustafa Koç for assistinu me

in making ready for print this tirst publicalion ofour (]cntr!.

lstanbul, JuJy 20l() loanna Krıçuradi
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İnsqn Hqklarına Dayalı Siyaset Yapma Olangkları

ömür orhun

Çeşillilik Bağlamında İnsan Haklarının ue İnsan Haysiyetinin

Kıırunması ve CeliştiriInıesi:

insan hakları cvrenseldir. Ancak, değişik tQp]umlarln. kültürlcİin vc dinlerin
insarı hakları anlayışIarının. yonımlarlııın Ve hatta rıygulamıllir]nın iarklllıklar
göstcrdiği de bir gcrçcktir. lJu topluınlar ayrıca bu dcğişik yoruınlaıı başka dcğcr-

lcrle dc bağdaştırnıiktadırlar. Bajyle bir global çerçevcdc. barış içindc bir arırda

yaşaırıa. tılası bir ıncdcniyetler vcya dalra doğnısu kiiltürlc. çatışmasınl önlcne ve

yıpıcü diyalog ve onaklık kurma, imk6nsız olırıasa da, gidcrck zoriaşrnaktadır

I}u bağlanrda. hükiiııcllcrın. prılitikıcılırrırı. kültüral vc dini toplı.ınların
kamir ilc iizcl ı,c sivil ıoplrıı,ı kurulıışlarının vc mcdyanın. dcğişik tııplum!ar. ktil-

tiiı,ler ve dinlçr aras]n,Ja yapıcı. harışçıL vc ileriyc bakan ilişkilcı, kurııJabilmcsı ıçiıı

uzel,uı.ınılııluklırı hul.ın,lugı, )|ınl c i,iiıiirın(/

Diğer tanrftan. içinde bulunduğuınuz dönemdc karşılaştığıınız tedirgin cdici
gOlişınc]er de değişik kü!ıürler, dinlcr vc loplrınrlar arasünda güven içindc gerçck

bir diyalog ile ctkilcşinlin rıluslararası t(]pL!ıınun gündçmindç öıcelikli bir hcdcl'

halinc gclınesini 7ıruri külınaktadlr. Halcn bu diyalog, güvcn vc etkjleşinriıı 8c-
nc]dc ıncvçu1 bulunmaması ise. uluslararası ıopluınu yapay ktillürcI ve dinscl lay



hirllırrı boyunca bölmcyj amaçlayan aştrü uçların ekmcğinc yağ sürırlcktcdir. Bu
durum ulusIararası bırış vc istikıarıı,ı nıuhafazası alanında gidcrek dcrjn boyutlar
kazanan bir sıırun halini dc ıılmaktadıı,

Gcrçck vc 1,apıcı cliyalr,ıg ancak diğer kültürlcre ve dinlcre içten Saygr ve

anlayış bcslcncbildiği zaman münrkiin olııbiliı Bıı bağlamda, bclli bir kültüriin !n-

sanoğLunun temcI gcrcksinmclcrinc daha iyi yanıt]ar veya çarclcr bulduğrına veya
bulıbilcccğine inaırmak kadar yaırllş vc yanıltıcı bir 1ulum olamaz- Gcrçekte tiin]

küIttirlcr zaman içindc değişimc uğrarlar. gclişirler vc birbirlcrindcn ctkiIcnirlcr.

İnsan haklırına saygı. dcmokratik yaşanı biçimini beninrscınc. hukukun iis-
tünlüğü vc hcsap Vcrcbilirlik gibi ilkcler asllnda hcrkcsiır ortak dcğerleri ıılmalıdır,
Hiçbir kültür de bu değerlerin sariçce kcndine iizgü olduğunu ileri sürmcınelidir:
aslındı siiremez dc. Bu değcrlcr insanoğlunun kcıllektiJ-aklının, vicdanünın ve ge-

lişiminin ortak üriinüdür. Bununla birliklc. btü dcğcrlcrin dünya çapında eksiksiz
bcııiınsenerck ııygulandığını iddia clmçk de ınünkün dcğildir. IJu bakımdan oı

tak görcvimizin. bu dcğcrJerin kcndi külttirümüz içindeki ktjklcrini belirlcmek vc
bunlarlır topluca Sahiplenilmcsinc çabalanrak tılınası gercktiğinj düşiinüyorum.

(icrçeklcşıirilınesi gcrckcn bir diğcı husus isc, dcğişik kültür vc dinlcrin or-
tak değcr vc iJkelcrinc vurgu yaparak. ulıım. anJayış ve karşılık)ı saygı vc ctkilc-
şimi sağlamaktır,

Globallcşcn giiııiimiiz (lünyasında toplumların birbirlcrini şindiye kadar ııl-
duğıından daha derintlcn anlaınaları gcrekir. Zira. globalleşmcnin öneınli öğcle-
rinden birisini karşıJıklı dayanışına oluşturmaktadıı,. Brı olgunuır tloğal bir sonucu
olarak. kaşıJıklı dayanlşma ve anliıyışı mümkün külacak kültürIçrarasl yctcnckleri
hayala gcçirmek bırışçıl ilişkilcrin önkoşulu haliııi almışttı, Bu bağlanıda, çok
küllürlülük alanıncia dencyimli ülkelcrin vc toplumların bu aınacın gcrçekleşti-
rilnıesi alanında daha ctkin bir rol üstlencbileccklcri dc aşikirrlıı. Bu ülkelerin vc
toplumIann sıısyal vc tarihi dcncyimleri kültürlcrarlrsı yctcncklçrin ycşcnntsini
ve yerlcşmcsini miiınkün kılabilir. Aslında, biiyIc bir orlam yaırlış anlamalar]n ve
değerlcrin çatışmasının ajnlenmçsi için de clzcmdir, Sabit Iikir halini alın klişcle-
rin gidcrilmesi, diişnlanlıkların üllcİrıncsi vc aşırılık ilc şiddetin öniinc gcçilmesi
ancak bu yolla sağlanabilir. ()te yandan. çok kültiirlü tq)lumların hcrbir katmanı-
nın kültiircl kiınliğini muhafaza edcrkcn. cliğer topluın katınanlarıyla ul,um içindc
dengc sağlaması da böyleliklc ınümkün olabilcccktiı
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İnsan haklarıyla nrcşgrıl olaıı uluslararası krıırıluşlar, ayıııncılığın yaratlığı

olü]msuz çağrışımların vc aynmcı uygulamaların özclliklc gcnç nesillerin dışlıır-
nrasıııa ve kcndilerini dışlaınalarına yol açarak. özsaygı vc sosyal cntegrasyorı açı-

sından bcJirgin olumsuz soıruçlar diığurabilcceğini kabul ctınekledif. Aynmcılığın
tckrar cden biçimlcrinin ve özelliklc bunun kitlc iletişim araçIaıındaki yansın,ıala-

rıırın barış. istikrar vc dcmokrasi için tehdit oluşturduğu da kabul cdilmektedir.

Bu oluuısuz vc rahalsız edici dunın,ıu düzcltmck için sağlam strat.jilcr Vc

cğiıscl yaklaşlmlar gcliştinnck ve bunlan sıkı şckildc uygrılanrak gcrekmckıcdir.

Çtşitliliğc yiiııelik anlayış vc saygının pekiştirilmcsi, hoşgörüsüzlük vc aylımcı-
lıkla nıücadclcdc iyı uyguIamalara ilişkin kriterlcı bclirlcnmcsinde ve geliştiriJmc

sinde ilk adınıı oluştı]racakt]r

Mevcuı ()rıaııı:

İçinde bulunduğuınuz orlaın 20. Yüzyı]da geridc bırirktığıüıtz dünyadan epey

taık]ıdır. Sadecc uluslararasü sisteün dcğil, ıyırı zaııanda insanlarrn enlayrşlart, tu-

tunılaıı ve bcklcntiicri de dönüşüm içindcdir,

Anımsayacağınız gibi, l990'lara demokrasinin. pazar ekonomisiniD ve tnsan

hak vc ö2gürlükleri!ıin daha gcniş bölgelere yayılınasıyla bcslencn bir iyınıscrlik
havası damgasını vurdu. I]u arada, dünyanın ne kadar karmaşık vc beklcnırrcdik
gelişırıelcr kaışısıırda ne denli zayıfolduğunü] uırulma eğiliıııiııe girdik. Aslında. l l

Eylül saldırıları, şiddct yanlısı uç grrıpların ıı,ıcdcni dünyanın dcğcrlcrinc meydan
okumada ne kadar başaıılı tılabildiğini cn acı şckildc gözler öı,ıüı,ıc scrdi. I}u olayin
ulus]ararası ilişkilcrc vc transatlantik bağlantılaIa dramatik etkileri yanında. ay-
rımcılık vc trkçılık g(istcrilerine Varan biİ korku. şüphc ve kaİmaşa orlarnlnın baş

gajslcnncsine neden olan olunısuz soırııç)arı tla dcrinlcmesiıe ele aiınmalıdır.

Awupa Giiıenlik ve Işbirliği Tcşkilaı (AGIT):

A\ruPa-AılJnılk-A\yaholpe.inıJ.,n(i,üIk()ibirı|ı}ilg(lıü(,nA(;il(,nIcnlş
kaılın,ılı bölgcscl uluslararası kuruluştur. A(;iT'jtl gü\cnlik l,unusunı kapsamlı
yaklaşınıınıı iiııcın]i bir unsuru ise "ins:,ın güıtnliğı"dir. At-ıjT'ın (ırrak d!ğcr]cri.
insan haklırrına sağlam taahhüde vc tüm insanlınn doğuşlan sahip olduğu insaıı

haysiyetine §aygıDın kabul edilmesinc dayalıdır,

]]u bağiaırrda. ınsaıı hakları \c lcntel ij/giiı laikl.r. istikrarıır. gii!clrliğin Vc

]2j
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işbirliğinin vazgcçilmcz unsurlarl tı]an hoşgirrü vc ayrnm gözetnrencnin baŞlıca
giivencesi olariık bcnimscnıniştir. Ancak. biraz önce dc vurguladığıırr gibi. ınsan

haklarının iyileşıirilınesi vc koruı,ımasınır yiinelik tiim çabalara rığlncn, !rkçı]ık,
yabancı ilüşınanlığı !e ayrııncılığa bağlı eyleınlerin yanısıra. buırlardan kaynakla-

niın hoşgiirüsüzlük clc pck çok iilkçdc ve topluünda varltğınü sürdilrmektcdiı. Irkçl
cğilimlerin son yıllarila güçlcnıncsi ise temcl insan hak]arı ve ijzgürlüklerinitı uy

gulanüasını güçlcşlirmektedir. Aynncılığın kurumsallaşnıış biçimlcrini ıırtadan

kaldırına yiinündc kayda değcr ileılemc sağlannrasıra karşılık. AGl]'ülkclcri ycni

vc tlnnanma gaisteren önyargl, dışlama vc lrkçı şiddet dalgalarııüa sahnc olırıya
dcvaün ctmcktedir. Öte yandan. bu dıIga|:rr yalnızca devlctlcı arasında dcğil. halk-

lar arasında da r]tıstanc vc barışçıl ilişkiler için büyiik bir tchdit oluşturmaktadrı.

Bu yüzden. ayrıırrcıllk vc hoşgijrüsüzlüğün biitün biçiünlc.inc vc tczahürlerine kar_

Şl ııücadclc Zorunluğu her zan,ıiınkiırdcn daha ivcdi vc önernli halc gcl!niştir,

Kanımca. büttincül bir toplum oluştunİak hcıkcs için cşit flrsat yaratınaktan

fazlasını gcrektirir, Bütiincül bir top|um. farkll altyapılara sahip bircylcrin ken

dilcıini toplı.ıırrun ayrılnıaz bir parçası olarak hissetmelcrini ı,c tıılak biı kimliği
paylaşmalarını sağlayan sosyal koşullara dayaırır.

Gcrçck cntcgrilsyon vc katılııı,ı aırcak bu şckilcic olrışacıktır. l]u yiizdcn. kala-

balık yirbancı ıcya ıızınlık gruplarııı yaşıdığı tiıplunılarila si.vasi lidcrlcrin vc sıııl
1ııplumun başlıca giircvi. bu gnıplaİın toplumu btitüniiylc kaljl]rlrtnı cngcllcyeır
sınır]arın kaldırılınasına yirr<lınıcı olııaktıı !iılcgrasvon giindeınınin odağını bu

husus oluşlı.ırnıalıdır.

I]urada kimscnin öz kimliğindcn vazgcçip başka bir kimlik kabul ctmcsini
öncrmcdiğimin altını çizmck istiyorurn. Entegrasyon çilt yönlü bir olgudur !c iI

giJi hcrkcsin bu sürccc katkıda bulunması gerckir,

Heın asimilasyon hcm de çok kültürliilük poJitikalannın sınır]amalarınl da

kabul eımck gcrckıncktÇdi. Gclişmiş modcrn dünyada, "asinıilasyon" fikri bile
totalitcr çağrlştm]ar yaparkcn, çok kültürlüIiik. aşırıya vardırıldığında, göçmcnlc-

ıin vcya azınlıkların kültürcl gcttolara hapscdilnrcsiyle s<ınuçlanabilir.

L}öyle bir lizgiirlük anlayışı isc tııpluınsal brilünmclcre yol açaı Toplultıkları
bu şckildc ayırmak çok kiiltürlü biİ cçnnçt Sanrısl sunabilir. iıma gcrçck hayatta

cŞitsiz]ik, anlayıŞs1lllk. korku ıc hatta düŞmanlık doğurur.
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Kinlilı (Aiıliyel)

içlndc butunduğuııuz diinemdc, I]atl dünyasınln dcğişik yörelerinde ulusal,

ctııik^ dini. ycrcl ı,e kültürel aidi},cıIcrc yapılan vurgunun arttığıııı gözlenıleırıekıc-
yiz. ÖzcIliklc Soğuk Savaşın sona cn,ııcsin] takip eden yıllarda cınik ve dini kim-

likler daha bclirgin hale gelmiş bulunmakla. bu da milliyetçi cği]inı]criır artmaslna

ncden olırraktadır.

Bu bağlanlda. çtnik ve dini kiııligin ııpluınsal yapınln vç siyas'i küItürün

sadccc bir unsunı olduğunu kabul etmek dunın,ıundayız- Diğcr tafaftan, kiınlik
kavramı duı,ağan bıı yapıya sahip olmayıp. ona att'cdilcbilccek anlamlar içındc

brılrınulaır drıruma göre değişcbjlnıckte ve yenidcn dcğerlcndirilcbilıncktcdir.

l}u çerçeve<ie lresaba kalllnıası gereken diğcr bir ctmcn de, giderek artan sos

yal 1ıarckcıliliktir, İnsanlar sadcce kırsaldan mctriıpolJcrc değil. daha iyi bir yaşam

uğruna bir ülkcden başka bir iiJkcye dc göç etnıektcdirlcı Siiz konusrı harckct]ilik,
özelliklc dc slnır aşan göç!er, gidilcn ülkenin ()1okton halkındı yabancı kiiltürleri,
etnisiteleıi vc dinIcıi ten,ısiI ecienlcrin sayısıııdakı artış sebebiylc gclcneksel ai-

diyellerin ve kinılik]crin kaybedileccği vchnıinc yoJ açmaktadır. Dcğişik ki'ken-

lerden gclcır insırılar bir arada yaşamak veya ortak bir yaşam alanını 1,,ylaşıırak
zoıuncla kalmakta, bu olgu da sürtüşmc vc hatta çatıŞmirlara yol açmali,.,Jır.

l}u durumun k)plumlarınrızın birçok katmaırında karşılaşınakta tılrluğiırnuz

hoşgıirüsüzlük ve ayrımctlığı körüklediği kanaııindcyim.

(iiiveniliı,araştınnalara göre. bireyIerin kcnılilcrini toplun,ıun ana elnık ıın-

suı,ı.rnun ulusal ve/vcya dini karaktcıistiklcriyle cşlcştirme cğilimlcriııdc cickli bir
anış garriilmektcdir. t]u bakınıdaıı. aıa unsura dahil kesin,ılcrin hissiyatı ilc yeni

gclcnlerin beklcnlileri arısında bir rckabel kaçınlln,]az hale gclnıcktcdir. Savıın-

maslz azıntıklarııl çoğunluğunu oluşturdı.ığrı ycni gclenIeİ kendi cıtantik kiınlik-
leıine daha fazlı sarılmaya çalışırken, çoğıınluk bu kişilcrin kendi kimliklerini
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Enlegmsyonlın oldukça f'arklı biçimlcri olduğunu hep biliriz. Bunlaıı ayrın-

tılarına girmeksizin şu şekiJde sıralayabiliriıı: kültürel vc davranışsal. yapısal,

vaıandaşlığa rlaya]ı. evliliğe dayall, kinılikscl vç flıfumsal. [}en cn sağlıklısının
yal]ısal ve vatandaşltğa dayalı entcgrasyon olıluğuna inanıyiırum- Başka bir ita-

dcylc. incinmeye açık (vulnerable) toplumlann ckonrııik, sosyal vc kültiirc] cn-

teglasyoDunun tcşvik cdiln,ıesi öncm laşımaktildır. Son birkaç yılda hcıncn her

iilkcdc kalştlaştlğrıllız olaylarııı da gösterdiği gibi. bu firsalı kaçırnıanın bcıielini
herkcs çckccekıiı,,



biı yana bırakıp aıra etnik unsura dahil olmalarııı istcmcktcdir, Bu asimilasvonun
dcğişik tanımından başka bir şcy dcğildir.

Farklılıklarımızdan yararlanırkcn başkalaıııra saygı duyarak yaşan]ayı ögrcn
n,ıcmiz gerekıiğini dilşünüyorum. !arklılıklar ayrımcılığa yol açııamalıdır. Ulus-
lar ve toplumlar, biroyler gibi, kcnclilcri için en il,i olduğunu diişündükleri şckildc
hareket cdcılcr. Ancak, cırtak iyiJeştirici gücün anahtanıın farklı çıkarlar arasında
kijpüii kurmaktan geçtiğini dc kabul ctıncleri gcrckırrcktcdir.

Uyım ı,ı: Sul,gı:

Bu cehenncnrdcn nasıl çıkılır? Kurtuluş yoltı bizc bcırzcıncyenleri "kendi-
mizden" ktırumıktan geçn]cktcdiı Başkalarıırı kendimizc bcn7ctmcye çalışma-
maIıyız.'lhm ters]ne. onlann larklılıklarındaı gı.ırur duymalı. ıınların larklı]ık]a,
ıındıın 1aıarIanmayı iigrcnmclIyıl. "ÖıcLı''nın';,ı(ki- gıhi yaş.ı)Jbtlmcsını i,r!-
lamalıyız.

l!1çdcniyetler vc kültürler arasında bilgi vc karşılıkJı saygı eksikIiğinin diin
yadaki istikrar vc baıış üzcrinde çok öırcmli ctkilcri olduğunu ıarih bizc gı)stcrmiş-
tir. Ötc yandan, uyuın vc rcfıılrın artması. ancak fiıık]ı halkların ilctişimi iinccIikli
kı|dığı. birbirlcrinin gi'rüşlerini vc çıkarlarınl ifitdc etmeyc vc dinIcmcyc zanlan
ayırdığı. liırklılıkları kabullcnip hoşgiiriiy|e karşıladığı vc aynı zaınanda işbirliğini
güçIcndirccck sağlam ilişkitcr kurmaya yardımcı o]abilccck ortak noktalar bulma
ya çalüŞttğl laman lnümkiin olmaktadlr.
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Cünüınüzdc. dünya hırIklarının tiirlerine vc},a kökcnlcrinc görc ycnirlcn sıırıf--

landırıltlığı csefvcrici bir cğilimin belirdiğini gtizlcnıliyonız. Rcngini, ctnik köke-
nini. dinini tınulmuş oJanlar buıllırı ycnırlcn hJtlılJnrJya zt,rIanrı.rklırjlr. jnsanlar

inançları yüzündcıl tcrijr ve korkuya ınanız kalnraktadırlar, Koyu rcnkIilerdcı.
MiisltıDın'dan. Arap'taıı, Tiirk'tcn ya da l'akistanlı'dan sıkınılnıası öğiitlcnmck-
tcdi..




