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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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Insan Haklanna Dayalı Ulusal ve lJluslararası
Siy as et Yapma Olanakları

Numan Hazar

İnsaı haklarına dıyalı ulusal ve uluslararası siyascı yapma olanakları konusu,
jnsan hıklarının siıdccc t()plumların iç düzeni ile ilgili tılmıdığını, bu sorunsalın
aynı zanıanrla uluslııırısı düzeyde de önem ıaşüdığını iizellikle göstcrmcktcdir.

Siyaset ve hukuk tarklı alınlırdır. Ulusal duzeyde hukuku ve haklan sapta-
yan ve sünıIlarınü çizeır siyıısettir, yani siyasi iradeilir_ Uluslııarası pdilikada da
bu işlevi dcvletler görerek uluslaıarası hukııkun kodilikasyıınunu yıpırlar. Ayrıca,
uygulamada da siyaset devreye girebilir. Ançak, bu ntıktada. hukuk ve sıyaset her
/aıniın ainüşmeyebilir, Özellikle uluslar:trası politikı açısından bu bir gerçektiı.

Tarihi süreç içcrisinde topluırıliuın sosyal ve ekonrımik eıriıni çerçevesinde
insan haklan konusu da bir gelişırrc göstenniltir. tsu gelişme. çok uzun surıııuş,
insan haklannın cvrcnscl boyuılarda bugünkü düzeyine geln]esi yüzyıllar §onu-
cunda gerçekleşmiştir,

St)zkoıusu evı,iııı, zııırıın zaınan kınlı nıaicıdelelerc dc sıhnc olınuştuı- İn\.ın
haklarıııın kıvram iılarak belirırıcsi. gelilnıeıi le ileri diizeyc gcInresi iilcl]ik]e
Avrupı'da gi)zleınlenen 1iürihi saireç, içcrjsilldc oı,taya ç]kI]ıışlır.

Bir topluİruır ekonolrıik ve sosyal organizasyonu, aristokrasi. t'eodalizın. bur-
juvızi, işçi sınıfl gibi çeşitli sınıllırln belirınesi . bu sınıfların dcvlet otoritcsl ve



kilise karşısında çeşiıli hakliır clde etınek için ortaya kııydııklan !nıicadelelel. Uzun

bir ziımaır siire§i sonunda insan hakları kıvramının (]rlaya çıknıaslna. gelişırıesine

vc ilcri düzeye utaşırrasına yo] açmıştır, Bu uzun süİeç içcrisinde tanm ve ıek-

nııIoji ılanındaki iIerlcınclerin. Riinesans ve Refi)rünun. Sanayi l)evrinıinin. Ay-
dınJıırnra Çağının önemli etkilcrdc bulunduğu kuşkusrızclur. I]u çerçcvede lcmcl

insan hakları ve özgüIlükle.. azın]ık hakları ilc srısyaJ vc ckrrnonıik haklara ilişkin
ırlenl(ütn Eün }illdnr \lkü|fl i/li.nmi)lir.

Avrupa'rla gii7lcmlcnen hu uzun sürecin i)zcllikle Büyiik Bİilanya'dı haş

ladtğünı görınekteyiı. l2l5 yılındı İngiltcrc'dc kabul cdilcn !r,l.]g]ü Carıı I-ib?r,

lıııuDl, ya Büyiik Özgiirlükler Sijzleşmesi Kral'ın yclkilerinin s]Dırlanmııs]nt

sağlayan iineıı|i bir dainüm noktasını oluşfunnuşıur. Brınclan scınra da l6139 yı

lında kabut cclilcn ingiliz insan Ilak]irrı Bildirgcsi ( English Bill of Rights) diğer

bir ıjneınli adıml leşkil etıniştir. TcmcI insan hırklırı ve öZgiirlükler kavraıılnın
İngiltere'dc ortaya çlkması, demokrıtik sürccin gelişmesi ile de bağlantılı olnıuş
tur. Sanayi devrinıi ilc birliklc i!çilerin maruz kaldığı elverişsiz çalışma kiışullaıı
doIayüsüyla sosyal ve ekonomik hıklar kavraınının da burada gclişmeye baş]adı

ğını g(jİüyoruz,

(iığrafi keşilteı,dcn ve özeilik]e Amcrikiı'nln hulunmastndan sonfa. Britanya

adalanndan Aıncrikı'ya ycr]eşen giiçtnen nüliısun. c§as itibıriyle. maruı klıldı-

ğü dini ve elnik baskılarc]an uzaklaşıtak istediği dc bir gerçı;ktir. Bu gelişnıcnin

en i'nemli etkisi. KüZcy Anıerika'daki ingiliz kııkınilerinclc. firrklı eınik kijkenli

vc diıri inançlı girçıncn lopluınlar arasında insan haklarını ı,e tenıcl aizgürlükle-

tc karşılıklı saygı o\asrna dayırnan deınokratik bir yaş:rırı anlayışınırı gelişnıcsi

olı]uştur. Bu b.rkımdan, Aıncrika'daki l3 İngiliz Kolonisinin l-ıansa'nın da yar-

dın]ı ile bağ|mst7llk savaşını biışlatnıasl ile birliklc l776 da Virginia Insın Hık-
lan Bildirgcsi'nin kabul cdildiğini giiriiyonız. l789 yılındı ilk Amerika Birleşik
DcvIetlcri Kongresi'nin toplanmısı ile birliktc İnsın [[akları Bildirgesi adı aItında

yapılan 10 Anıyasa Dçğişikliği irıergesi ABD Anayasası'nı eklenerek kıbul edil

ıniştir. I}u l0 değişiklik ınaddcsi daha sonra l79l yıltnda Aıneı,ikan lnsan Hakları

Itilclirgcsi olarak iliin edilmişlir.

Ayııca, bu çeıçevcdc. Avrupa'dıki ıyd]nlitntrıa çağının. insırn hirklaı,ı vc lc

rrıe1 arzgürltiklcr alanında felsef'e vc diişiince aç]sından teıncl ()]ıı!luİduğu dı hilin-

ınektcclir,

İnsan haklırı ılınındı uluslarırası dtlzcyde )ansümaliııı ycıl açan ve çalkıın
tıları sebcp ()laD esaı gclişnıe ise l789 l"rınsız ihtilali Olmuşluı, Ainerikiın Devı,i

nıinin insın hakIarı ıılanınrlaki tıtki]erinin giıeceli ııJıırak sıntrlt olırıs]na kırı\ılık
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Gclişırrc sürcci içerisinde sanayi dcvıiıni ve daha sonıa sosyiılist dü)ün(e

aklnılarlnın ortaya çıkmast, ekonoınik ve sosyaJ hakIarın vurgulanırrasına ylıl aç-

mıştür- Başka bir deyimle. insan haklanna dayalr po]itikılar ortaya konnraya ba,\

lannlü!tlr.

1'üm bu gelişınelerin. özellikle Afrika'dan Kuıey ve (lüney Amerikı'ya yö-

nelik tılarak gerçekleşen ve vahim boyutlara vırınış olan kijle ticaretinin de yı-
saklanmasüna yol açığı bilinmektedir- Kiile ticareti tarihi olgu ola.tk çok eski

olınıkIa ve t)zellikle Avrupa ve Onadoğu'ya yönelik olarak çcık eskiyc giden bir
geçınişi bulunmakla birlikte. Afrika ve Anıerikı'daki boyutuırun iırsani duygularl

reııcıde edcıı düztlr p(lJiEı giı/l.mIenntıııtr

1nsın lriüları soruİlirnnln nileliği. bir hışka dcyiınlc ulusaI sınıılııı a,san

ij,,clliği. bu solünsılln ırIuslarırısı siyıscıilr ilgi ılırıı içerisiırilc oln]asını gcrek

tiı,tllişıir.

Nitekiln, İkinci Dünya Savışının acı deneyiıDleri, ırkç1 bir anlayışın ve ınıi
den]okratik yonteınlerin bıraktlğı derin izler. Birleşmiş Millellcr Teşkilatlnın ku

ruiınası ilc birliküe l948 yılında insaır llakları Evrenscl Bildirgesinin kabııl edil-

nıesi zarureıini doğurrnuşlur,

Bu süreç İı:san Hakları Bildirgesinin kabıı] edilııesi ile sona ern,ıeııiş. in-

sanlığın insan hakları vc teııe] dzgıirlüklcr alan]oda karşılıştlğü sorunIara çı]züm
bulınık uzere Birleşnıiş Milletler çerçevesinde ekonomik ve stısyıl haklirr, nıtıltıni
ve p()litik haklar. kültiirel haklar. kadın hakları. ırkçülık ve ıüm ay,nıncılık biçinı
lcrinin iinlennıesi dahil çcşiıli Siizleşnrelerin kodiiiye edilmcsine ve luslararasr

,leıcıımınekıniznıılııının[ıınılmısınaüı,l eçını.ıır. İn.Jn hJl lJn vc lcmcl o/!ur-
li]kler alanınd,ıki soıunların çeşitli şekillerdc vc boyullarda giinümüze değin ıur
nresi dolayısıyla uluslaraIısl lopluntun bu koıırıdaki ilgisinin devam etıirilın,:sinc
geıeksinıne bulııırmaktadır-

Bu çerçevecle çeşitli uluslararası bd]gesel örgütlerin de yoğun laaliyeılcrde
bulunduğu gijrüIınüştür- Bu meyında, 'l'ürkiye'nin de üye olduğu Avrupa Kiınseyi
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Franslz ihtilali ile birlikte kabul edilen insan ve Vatandaş l{akları BilıJiıgc.inin
yanslmılarl. o Zamanki Avrupa nrefkezli devletlerarası ilişkilerin iizclliği scbe-

biyle. firansa sınırlannı aşInüş uluslarafası etkileı meydanı getirmiitiı. Frınsız
ihtilaliniıı (ürtay1ı allığı kavramlar ve insan haklırı Ve teme] (rzgürlükler anlıyış1.

o diinemdcki kı,ışullar itibariyle iizclliklc nıınarşik rcjimleri tchdit eden bir nitelik
kazannıış ve ınilliyct düşünccsinin gclişıncsine de yol açnıışııı.



laraflndan l95() yılında kıhul edilen lnsan Hakları ve Temel OzgürIüklcrin Korun,
ması Sözlcşmcsini zik.etıırek gerckır]ektedir. Saizleşrne yıllaı boyu siircn çirItşıra
lar s()nucunda çeşitli ek ProtokoIlcr ilc geli!ıirilıİ i\ \ c in,.ın l]ıkliırl Dcnctin Sis,
leı,ni oluşturu]muştur- sö7leşmcnin tsM tsildirgcsine gii.c cksik yiinü. ekon()mik
ve sosyıl haklara ilişkin hükümlcı içcrmcmcsi ()lmuItur. Ancak. bu eksiklik daha
sıınrı Aı. tupı S,ı.ı. ı] Şıı ıı ıl(. pi,lt.rilnri5ı ir.

Bu aıırda, soğrık savaş yıllarında barış içerisinde bir aradil yaşama ilkcsinin
lşığındı. Doğu ve Bat, anstnda uluslalarast isıikıan sağlımık için yapılın giri

şiınler sonucuncla. Avrupa Güvcnlık lc işhirligi K,,nterlınlı riiıcciruru|ındın ]975
yllında kıbulcrlilen Hcisinki Soıııç Belgesinc dc değinınek geıeknıektedir_ Belge,
Balının iiırcm atfcltiği insan hakları ve insani temıslar ile [)oğu Blokunun dcğcr
vcrdiği gtivenlik §orunu araslnda dcnge giizctıılişlir, Bu olgu insın hakları ko-
nusunun uluslafarasü siyasc(te kullan,lahildiğinin bir aj.ncğini olt]şturıDuştur. Batı
Bloku. ilke olarak insan hıklarına atfettiği öneİrle hirlikte. bu sorunun o lamanki
sosyalist Bl()kun yuinuşak kırnını oluşturduğu bilincj i]e harekcl ctınişlir. l9l{4
yılında Bulgaristan 2 milyon Türk aslll] virtandaşlna hırisıiyan isinılcri vcrip bul
garlaŞıırdığında vc Varlık]arını dllhi İeddettiğinde Türkiye. esas itiba.iylc. ACjIK
süreci içcrisindc konuyu güDdeırle getirmiştir. Yine Soğuk savaş döneminde Sov
yeller Birliği'ndcki Yahudilerin yurtdışüna gaiç etmelcfine izin vcrilmesine yi)nclik
olarak ABI) başla o!mak üzcrc Batı taraflndın YirPllan baskl]arı. Çin'deki ins:ın

hakları duııımunun da çcşilli scbcplcrlc gli derne getirilmesini dc bu çcrçevede
7ikrelmck mümki]ndür.

Konunun rıluslararast boyutunu blrakıp iç siyase( alanına giiz atmak gere-
kiıse, insan haklırının herşeyclen iirtcc, bir toplumun ckononrik. sıısyal vc sılııi
gelişmesi. ilerlenıcsi. yiiksck uygarlık düzeyinc çıknıası ve dcıntrkratikleşmusi
ile bığlantılt ()ldtığu ktışkusu7dur, İnsan haklırı kut§iıl ve yüce hir kavram rılrıp
yiiksek standartlara ula,smasının ise çok yönlü biı gayıet gerektirdiği de bilinmek
tedir. [Jir toplumda ekrınomik ve loplüİrsal gclişırıeniı lcmcli cğitinıdir. Burada
ka\dolunan eğiıinr. tJNEsCo dcyiııi ilc nitclikli cğiıinxlir. AkılclIığa vc pt,ziıi
vizmc dayanan biliınsel düşünce)ri ve aritştınıayl ajzendiren hir eğitin]dir. Kü1-

tür düzeyinin gclişıncsi, bilirnde, sanatta, teknolojide, ckonomik alanda ilcrlcmc.
eğiıiın ıemeli olmadan gerçeklclseıneıırektedir, Bu baklmdan deııokrasilerin tüm

bu alanlarda yüksek düzcye laşntş ülkelerde gelişmiş olmasü ıcsadül'değildir.
Ilı-ı gcrçck tıluslalarası diizeydc de elc Jlınnıı|. İkiıırı Dıini:-ı Surıııındın sonrı
kurulan çeşitli ulırslaritriüsı iiıgiiller ırastnda lINl]SCO bu k(ııuda ijzel olarak gij-
revlendirilıniştir. lJNl]SCO'nun tcınel misyonu, dibaçesinde de helirtildiği üzere.
"savaş düşüncesinin insaılarıır zihin]erinde oluşıuğu dikkale alınaıak bu konudaki
savunmanln da insan]ırın zihinlerindc yükscltilnıcsi" gcrekıiği lernel fe]sel'esi,
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ne dayınİııkladır. Bu bakümdan eğitim, bilim. külıür. çnfoımasyon vc ilcıişiıll
alaırındaki ilerieInelerin insan haklarına ve leınel dzgürlüklelc dayalı dcünokratik

lop]uınların ylrtlılnıaslna iınkin sığll1lıı.ıgı [uşku.uztluı. iç siylııcttc ıJe buna

y(inclik çabalar harcaıması kaçını]maZ gijriinmckıedir. Biı,başka deyimle eğitinı.

külüür, biliİn. ckoDolİik ve s()syalılaırlarda ilerlcırre sağlanınaıJıkça, deıııokrlsiıin
vc insın hak]ırının istenilcn biçimdc gerçeklcşıııesi müırkün değildir. Bu koşullır
nlevcul olmadıkçiı. dcınııkrasiyi hışkı bir ülkerlen ilhal etnlck veyı yaşaıırrak da

mijmkün dcğildif. Aynı sebeplcrle. sosyal l,e ektıniımik gelişırrenin sağlanaınıclığı
ülkelerde doğLı] zeırgin lik lerdeı], airneğin petrolden, sığlanaı sınlrsıZ zenginliğin
yarırlı biçinıde kultanılamadığı da gözlenılenıııişıir. Bu bıkıııdaı insan haklarına

dayılı politika yapııı k için 8eni! Ve güçlüklerlc dolu bir aıaıl nleVcuttur.

Bu çerçevcdc. uluslararası alaırda gclişırrekte olan yeni bir güvenlik ,nla-
yışına da değinmckle yaraı vardür. Esas itiharile deİr()kratik t()pluünlarln saV.rş

niaklın kaçınacağı ıolıy]şı mcvcultur- Bunun dı yanlnda insan güvenliğinin ilke
olırık demokrııik tiıplum içerisinde sağlanabilece_ii vurgulanünaktadür. BM ln\tn
llak]arı Evrensçl Bildiıgesinin bu anlayışla güvenliği bir hak olarak benimsediği
görullnuştür_ Bildirgenin 3. nıaddesinde. "Hveryone has lhe righı to lifc. lihert},

ınd securjiy of pers(ın" ( Herkeıin yaşam, özgürlük ve kişi giircniiği hakkı lardır)
hükmü mevcultur.'Iüın bunlarln ise i§lerlik kazarümı§ dcmokrıtik vc hukukün iis-

tünlüğiine dayanaır bir düzcn içerisinde gerçckleşcbilcceği kuşk(lsuzdLır.

']'ürkiye açısındın konu uygarlık koıusıı iic bığlıntılıdtr. l'Lirkiye

Cunrhııriyeüi'nin ıeııel fi:lscl!si. milli kiitıiirüDai ve clini dcğcrlcrini nıuh:ıflızı
etırıck suıcıiyle Balı'd.t geli\.n iırsıır hak]arı vc den]()krısi iülıntndi,üki cvrensel

değerle.e kılılıral, olııuşlur. []u duruır. Max Webcı'in deınııkrasilerin vc lihı:rıl
ekoıroırrilerin aıcık ııruscvi-hırisıiyan 0 udeo-c lrreıien ) topluıılardıı gclişebileceği
gij.üşiiııiin islisnasıırı leşkil cııırişıir, Japıınya. Güncy Ko.c. Singirpur. llin(lisıın
ve halıa tkiınoıılik politikaları ilc Çin'iıı de hu istisnalaı arasündiı ycr aldlğü bc

linilebilir-

Bir evrenscl uygaIlık İlcvcüt olup olmadığı unlşllmakladtr. Bunıınlı hirlik-

le. insan bak]arü ve dcünokfasi alanındı en i]eri normlnrın Balıdı gclişmiş oIduğu

kuşkusuzdur. Bu standard]arın evü,ense] nite]ik laşüdığı. bu bakıından beninrstn

mesinin teünel bi. polilika hedeli olabileccği. evrensel bir uygarlık düşünce\iniüı

Şinıdiye değin bcıin(iğimiz türn bu hususlara karşılık insan hakları ve teme]

arzgiirlükler ve dcınokrasi sorunsal]nıı ulusal veya u]uslariuas] diizeyde o kıdar
da basiü olüniıdlğınl, kannaşük olduğunu. çeşitli yaiııleri bulunduğunu !e lopIıımljtr

arnsında anIayıı tıırklılıklaıı gajrüldüğiinü de göZlemliyııruz.
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ıncvcut o]duğu an]ayt!slna dayanmıkıiüdır. I]Lı bıkımdan"fii.kiyc açıslırdan da en

üsı dii/eydc insın hakl.ırı standaıd]anDa salrip olınak ve bun]arı ul,gulımak biı
uygaılık ve gelişnıişlik kıınusudur.

lnsan hakları vc dcmokrasi anJayışı konusunrlır kiiresel dü/cyde mevcut ku§-
kulıra ı,e ınlayış larklılıklarına da göz atmak. brı sorunsalın ne kadar kırnıaşık
olduğunu anlaınanııza da yardım edeccktir.

iısirn hakiarı kav.aml yüZyllli]r siircn bir siireç içerisinde hugijnkii dii/c),lne
ula!ın]ştır. Ancak, insan haklarının şaınpiyonluğrınu yapan ülkelerin brı süreç ıçc_
risindcki sicilleri pırlak olnııdığı gibi. halta bunun izlcrinin bugin de devam etliği
yıılunrla Asya. Afrika. Latin Amerika dahil çcşitli ülkelerde kuşkular ııevcuıüuI.

Bu kuşkular tarihi olaylarrlan kıynak]anlnlıktadır. Avıupı'nın yeni kütalıra
ycrleşııcsi sırasıncla Kıızcy, ()rta ve Güncy Aıırcrika'da, Avustrılya da yerli Iıalk
laıın. uygırlıkların ve kültürlerin ır]aruz kırldık]arı drırırı unululmamaküadır, Kiilc
ticaretinin Al'rika'nın nüfuSunu bıiyük iilçüdc azalttüğı ve çok saylda iırsan kiıybına
yol açtığı, kolonizasyonun vc emperyalizınin yaraltığı basküların ve aşağılanmanın
zihinlerde ha]a canl] tululduğu gözlemlenıncktcdir. Irkçılığın ve anti semitizmin
ıırihin çcşillidainemlcrincle Avrupa'da vc Amerika'da can lı lığını mulıal azı cttiği
bilinmckıedir.

Bu gelişrnelerin bir nctleni ıılırrak <la insın lraklarının eelişırıe süreci içcri-
sinde. insan hakları ve temcl özg.ür]ük]er kavranıının esas itibarile sırı saçlı. ınır i

ga'z]ü insanlar vcya beyaz adanı içiır geçcrli olduğu anlaytşınüo hakim olduğu
özelliklc vurgulanınakıadır. Aynt haklar lijİnürge 1oplumlara tanınnlanrlşttr. Ni-
tekiIn. Üçüncü ctıl]thuriyet döncfninJe Fritn\J'J.ı, v!Dl Friın\ıl ihıllillindcn ytiz
yıl sonıa, rizelliklc Jules Fcrry'nin başbakanlığı sırasında. lctncl insan haklaıı ve

i]zgiirlüklerin Aıncıika vc Afrika'daki koloııilerde yirşayan halklara uyguIanama
yacağı kararla§ttrı] nl]ştür.

Bu meyanda. demokrasinin vc iısan haklrrrının beşiği olan lngiltcrc'nin. Çin
ilc yapıığı alytın savaşları da Zikrcdilınektedir. Çin Hiikümetinin. ülkcsindcki af-
yon ttiketiİıinin cidtii Lx,ıyuılara vınırası sebebiyJe. llin<listan'dın Çin'c yijnelik
alyon ticırretini clurdurınası dolayısiylı. u 7JmJn Hın(lt\liın'ı üi,nuıcn İngılıere'nin
al_von ticarctini ycnitlen başlatmak amacıyla Çin'c kar.sı yaptığı Afyon savaşlarının
etki]erinin hugijn de devanı etıiği bilinııcktcdiı, Bı.ına benzer rılaylar. Tiirkire'nın
1arihindc de vardır. Misak-ı Milli'yi kabul etmiş olan ve halhn seçtiği temsilcilcr-
dcn tıluşan Osmanlı Parltırıenıı)sunu|ı lMehu\Jn Mecliıininl İngılız aı|erlcri ta-

rafından basıldığı vc 'I'ürk istiklıl ırıiicadelesini <leslekicycır ()sırıanlı Devleti'nin
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birçok devlet adarDır]ın vc aydınlınntn Malla'ya iki yıllık sürgüne girnderildiği dc
hal'ızalartiadıı,

Bu çerçevede. Hinılisıın'ın ıanınnıış lideri ve dcvlcı ıdımı Jawıharlıl
Nchı,u'nun şrı ıiizlerini likrcıınck yarırlt ()lıcaktlr:

Niçiıı boylc şcylcr oluvıır] ingililler ve Fı.r §lzlaruygırv( kıılıurli] millcılcrdi.. bür

çok brklnıdan çjğdJ) ulla.llğlı dndcıl.ridillcr, Anlık, bununlı hjrtjktc, i'l.l yJ

iıİülaİndll dııii5t vc sJygl1l o]aİ bu n!iIlcılcl. diğci milIeüleülc uyuşİnall]klallndı !.
kııirrı\ılıclİutlInnda tıiİn uy3Jrl]kl!nıı \e ı]tı,tisı]ükleri.i Unuı takııdırhr.

Bunlan /ikrclnrcmin sebebi. demokrasi ve insan hık]arı kavıirnıının l]aı ta

rıl'ından sıkça ilcri sürülmesinin iyi niyetten kııl,ıraklanmıdığı. tünl bun]arın Ba
tının kendi n()rmlarlDı vc değcrleriıri enpoıe elıte ve insitn haklarr bahancsi ilc
ıilkeleri parçalanıa çabasındın başkı bir şey olnadlğı. aizeIIikle küresçllcşine
süı,eci çerçevcsinde bu girişinılcrin yeni koltııiyılizıı gerçeği ile irrtiiştüğü. Jyn
cir deırrokraıik iiIkelcrin işinc gcldiği zaınan insın haklarını hiçe sayan ğinılerlc
ekonomik. askeri ve siyasi plandı sıkı işbirIiği yıpııklaıı yolundaki gijfüşlerin
günüıniizdc ırrclcut cılduğudur.

Örıeğin. tjraııcis Fukuyama'nın 'fhc lııst il4tııı ııııl lh,ı liırl ıı| IIi.çııry kilıı,
bıırda onaya attlğı, insanlık tarihinrlc stın aşamaya varlldığı ve demokrasi ve libe
rıl ckoıromilerden oluşan siyasi tlüzendcn başkı biı gelişnıeııin bundan büiyle or
lıyi] çıkınayacağı tezi ile Samuel lIrıntingııın'un Uvgtırlıklır Çrıışıııısı kiııbında
ortaya atttğ] dünyada bundan sonraki çalışııalırın artık Lıy3ırllklar arasında ola
cağı yrılunrlaki ıeıi de Batı dışünditki ijlkeleıde kıygılara scbcp olmuş, Hrirıiyın
ve İslaın Düıryaları arasında bi, çalışmJnın ııhril eriilnrcyc,,.ılı;ılılıgı vc İslıırrın
yeni düşman oiarık yaralılınak islendiği şcklinde algılamalara yOl açmışllr.

Bu gclişnıclcrin insan hıklırı soıunsalı i]e önemli bir hiığlaıtısı vardır. De-
moklasi ve insan hakları kavram]arı helınıldıgin.lc. oıellıkle İ\lrnı Diinyısında
tcpkilel onaya çüktığl g(irülrnekıcdir, f)emokriisi. insan hak]ırı. ekoniıııik ve sos-
yıl haklar ve kıdıır hakları kar,ı,anrlannın İslaırı Dünyasıırda Batıdan tlrklı bir

şekilde ınlaşıiı.lığl belirıilrrıekledir, BUülunlx hirlilıc, ıüm i.lıın ıılkelcrinin Birleş
miş Nlilletler Teşkitiitı'nın üyesi ıılarak İnsan Haklilrı Evrcırsel Bildirgesini kabul
eltikleri de bir ge(çektir. Ancak, birçok is]ıııı ülkesinin milli kanunlaı ı, seçme ve

scçilme hakkı, kadın hiüları ve ünedeni hukuktıın kaynaklanın çeşiıIi ilkclcı vc
haklır dahil, insan [laklarl Evrenscl 13ildirgcsiıre tefs lrüküünlcr içcrrncktcdir.

()tc yandarı. islanı 'I'c.skiliıı Konlc.nnsı, 5 Ağuslos l99() ıarihinde, In\i.tn Hık
lııl kıhire l)ckliırısv()nunu kalrul eııırisliı, Brı f]eklaıısvrındı ıüürı insiın haklılı
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ve tcıncl ijzgiirlüklcr tck tck ayrrntılı biçimde sayllarak bu hak]ıırı ve özgiirlüklcıe
Saygı gijsterileccği vc k()runacağl bclirtilmiştir. Bununla birlikte. l)eklarasyilnda
bu haklırın vc ozgiirliiklerin ancak Şcriat ile uyumlu rılınısl haljnr]e gcçcrli olı
cağı da vuıgulannııştır. 'l'ürkiyc, Anayasasına aykırı olduğu için Deklarasy<ına

katıl!ıamışıtr.

tsu ç]erçevede.'l'ürkiye'nin lJM Insan llakları l-ivrenscl Ilildirgesi i]e bir]iktc
\\Itır,3 Kt,n\c)inin kuıuıu ü;e.i .,lııak A\rurıı İnr:ın Ha}.]ı,ırt- len,cl ı)zpür-

lüklerin Kıııınırıası sirzleş,nesinc üa.af()lduğunu tekrar belinınek gcrckınckıedir,
Aynca. Avrupa Konseyine üyc,17 ülkeden üçii ('l'ürkiye. Alerbaycan, Arnavutluk)
İslaırr Konl'eransı'Ieşkilitınııı üycsi. Bosna Hersek dc giizleınci iiyesidiı-

Bu arada ktiresclleşlıre olgusu çerçevesiılde zengin ülkelc.in daha da lengin.
yoksul iilkelcrin ılıha da ycıksul halc geldiği. küresellcşırrcniır insani bııyutunun

ihmal ediJdiği cleştirisi de yapılınıküıdır. KüreseJlcşmcniıı hir kültür emperya

liznıine dc di'niişlıiğü. bıı bakırndan kültürel hakların koıTınıııasına yol açacak

kiiltü!cl çcşitlilik kavraınına ve küresellcşıne sürecini bir ölçüdc kontrol altlna

alabilmek için kiilıürcl çeşitliliğin kıınınmısı hususuna dört cllc ıarıldığı da göz

lcırlenmiştir. Niıckim. bu çerçevcdc LjNESCO Gencl Ktınferansı. 2005 yılınila,
ABl] ve israil'in karşt oy kullandığı Kültiirel Çeşitliliğin K()runmısl söZle§me\ini

kabul eımişlir. sii7leşı]]e. Dünya Ticaret (irgütünün kUrallarl ilc de çelişen. ktiltü-

rel ırıallır için koruyucrı i)nlcırıler içeren hiikümlcr geti.rnişıir. n ncak, S(izleşlntj.

insan hakIarı bağlanıında yeni kavramlar gcıinnenıekle birlikıc. külıiirel çeşitlilj-
ğin korunııası an]aytşının l'elscli olarak bazı çclişkilcr içcrdiği de kuşkusıızdıır

Örneğin. uluslararası plinda gencl kabul giirmeyen. t(irc cinayetleri. kan dıvalan,
kız çocuklarının 5ünnet cdilmcsi ve kadın crkck c§itsizliği gibi kiillü.cl yak]aşrm

lar da koruınaya iılınacirk nlıdır'|

22{l

İnsan haklırı ve ıcmcl iizgüIlükler alanında geçıniş onyrllır zarlında daha

ciddi biçimde ortayı çıkan, stın yıllarda da yrığunluk kazanan ırkçılık. hıışgrirü

stil]iik ve yabancı dii!manltğı sorunu da. ulus]a.ıİısı düzeyde öneın]e elc alınnla-
st gerekcn bir scırun halinc diinüşrnüştür. Buııları islaınofobi dc cklenebilir. tsu

sonın]arln csas itibarilc g(iç en t()plumlan harındırın ülkelerdc onaya çıknıısı,
kürc§elleşme sürcci ilc bu Soruniı.ın giderek yiiksclcn hııyutlara varnası da bir
kıygı kaynağını <ıluştufmuştur. İnsan hakları soruı]]annın devlel ve bircy arısında
o(aya çıktığı, bu tip sorunlann ise fhrk]t boyüılarda dduğu y.tklaşıını ve gerçekle

rin giizardı edilmeyc çalışılmıısl, ulusal diizeyde devlel ve hijkümolleri bu Sorıtnle

n çiizümünde sorumluluktan kurlaranraz, Ayrıca, ttM, tJNIıS(iO. AClT. Avnıpa
Konseyi ve Avrupı Birliği gibi uluslarara§ı kuruluşların ıla brı alanda iincmli scı

ruınluluklar üstleımesi rlünya barışı ve jsıikra. açısından kaçınıJınazdır-



Son olarak bcljnilnıesi gcıcken bir öneııli nrıkta da, uluslaı,arası ilişkilerde
nıeVcül1 sorunlııa lüın yiinleri ile bakabilmenin ve fiıtoğrafı bir biitiin olarık gijre

bi]ıneııiır zoıı.ınIu ıılı]uğu hrı§uıudur- Bu, öZellikle iırsan hakları vc demokrasi ala-

nınilı [iatının vc gelişmiş ülkclerin bclirlliği gajİüşlcrin sanıiıniyeli açlstndaı diğer
dütlya ülkeleri için iinem taşımıktadır. Uluslarırası ilişkilerin sadccc insan haklan
ve demokrasi bııyı.ıtu iic giir[ilınenıesi, itıellikle uluslırarası ckononrik vc ticari
ilişkilcr ve linans sorunları açıslıdan da ele alınnlası ve dalrıı adil bir uluslarırası
ekononrik düzen kurulması zarurcıi gclişınekte olan Lilkeler tıfaflndan vurgulan
maktitdlr. IJluslararasl 1icaretjn Vc ekononıik ilişkileıin liberılizasyonu (jncrilir-

kcn. geiişnıiş sınayi ülkeleriıin tjzelliklc gclişnıektc olan ülkelcrin avantajlı oldu

ğrı ılınlarda, dnleğin tarı]n. 1ekstil ve hiZInet]er sektiirlerinde kofuyucu ainlemler
uyguIaınaları vc başka kısıllamılııra baş!urıınları eleşlifi konüısLı yapülmakla ve

insın hak]an ve denıokrasi p()]itikrsınün saüJ)ilitiycti sorguliınrnaktadıı,.

Sonuç iılurak. tüm bu değerlendi.nıeler ı.\ığünda. ulu5lararası Lliizeyde. in5JD

haklaıı ve dcırrokrasi ılanlndaki girişimlcrc pıralel ııIarak, ünevcul gairüş yn]ıklı-
rlnln bir yaılı bırıkrlarık, 1üürl insanlığın karşılışmış ıılduğu orliık s()runlala, açlrk,
scfalcı. yoksulluk. bulışıcı haslaiüklır, doğal ırlclıer, te.öf, gilç, insan kaçakçıllğı.
gerı kalınışlık. eğiıinı gibi sıınınları (ıJoğal olarık iırsan haklırı eğitimi konıısuna)
dı ciddi biçilnde eğiJmcnin, dolaylı ıllırık insaır hakları \c dcİ()krasi ılanlarında
da i)ncıDli kıtkllırda bulunacağı kuşkusuz<lur. Zira. bu sorunların sını. tiınımadtğl
vc küreselleşliği, gelişmiş ülkcleri de oluırrsuz biçinıdc ctkilediği gerçeği zihinler-
de tulu]lnalıdür.
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