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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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İ nşan Haklarının 60. Yılı
Ertuğrul Yalçınbayır

insan ttakları tivrcnscl Bildirgesinin (iHEB) ilinınırı 60, ytldöıümü vesiIe-

siylc "Hcpiıniz için Onuı vc Adalct" konu]u koııfcransı düzcnlcycn Maltcpc Ünı-
vcrsilesi insan IIaklafı Araştırn,]a vc tJygulama Merkezi Başkanı Sayın ioannı
Kuçuradi vc ckibini kutluyorum.

insan hakları, dcıntıkrasl ve lrukukun üstiinlüğü gibi insanlığın orlak cvrensel

dcğcrlcrinin ülkemizdc o)duğu kadar, tüm dünyada da gerçck anlamıyla gcçerli

olnasını rliliyonııı.

İHEB ilanı vesilesiylc hcr l0 Arılıl'ta kutlutlığımız Dtıııya İnsın llakları
Günü. insanı vc insanlık onurunu tcmcl alan biı anlayışın dünyada ycrlcştirilme-

sinc dönük bir fclsel'eyi simgc)cııckıcdiı I]u falsel'enin hukuki temelini olLı)ıuran

iül!,I] insanların ıınurlu, daha (izgür bircyler olaı,ak gclişcbilıııclcrinin ve yaşa

yabilmelerinin csaslaıını bc!iılemiştir. Bu bakımdan insanlık tırihinin en önem]i

kazanıınlarıırdan biıidiı.

ltu belgedc ifııclcsini hulan değerleriıı ıçmcl niteliği ncdcniyle, günüıniıZde

insaır haklarının b]r ülkcdc koruııınası vc gcliştiıilmesi konusrında ulaşılan dii-

zcy. bir ııygarIık ölçiisii oJarak dcğcrlcndirilmcktedir, Dolaylsıyla, artık çığımızda
uygarlığın eİ önemli i)lçütü insan lraklandır. Bu ncdcnle çağınıızln, insan hakları

çağı ıılarak adlandırılması ycrinde bir tesbiltir.



Kuşkusıız bu nııktaya kolay gclinmcnıiştir. İkinci Dtinya Savaşı öncesi iüısen

hakları ilgili devIctlcrin içişi sayıJmışken. İkıncı DtinyJ Savışından sonra insanlı

ğın bir daha top]u fclakctlcrlc karşılaşmasını ih]cme yönündc çab:ılar. insıın hak-
larının evrcnscl dü/eydc tanııımasıııı vc güvcncelerinin o] şturulmasını gcrcktir-
miştir. tsu çaba]ar sonucunda ı.ı]rıslararası kunıluşlar vc insan ]raklarının kiınınma-
sı a l.rnın,la ıılur]ııırJsı .ü ı/l(şın(ler. A\ nıpa ( ,ür cıılık ı c İşhiı li! i l.,)Lilalt (AClTl
ve brı çcrçevcdc diizcn]cneır bclgclcr. toplantıla1 zirvelcr, Avrupir Birliği (At]) vc
bu çcrçcvcdcki bildirilcq kararlar. şartlar vc rapoılar, bölgesel iı,ısan hakları mcr
kczlcri. insan lrakları sözleşmclcri tcmel hak vc iizgiirlüklerin uluslararası bo},tıtla

c]c a]ınması yainünde öncınli adtünlard!.

İırsan hakları konLısu arlık clcı ]ctIcrin iç hukrık kıııtıstı olııaklan çıkarak cv-
rcnsclleşmiştir.

lIluslararası metinlcrdc tcmel hedcflcr olarak insan onrırrı. adalct, dcmokrasi.
tcmcl lrak vc aj7gürlüklcr, hukukun üStünlüğü, uIuslararasl hukuka saygı gibi de-

ğerler bçlirtilmeklcdir.

Temcl hık vc iiıgiirlüklcriır rılrıslarırası ırıctiırlerlc vc anayasa1 vc yasal idari
düzenlcınclcrlc gii!encc altına alınnıasl yctmçmekte. bu düzcnlcıneIerin amacına
uygun olarırk fiiJcn ııygulaırması gcrekııektedir- Bu ncdcırlc iırsan tıaklırı sözleş-
ıııcIeri ile anayasal. yasal vc irlari düzeıılcmclcrin ııyguliınmasııın dcnctiıni. dcnc-
tilı ofgaırları. dcnetim yöntcmlcri ve },atırünülaİ önem kazanİnaktad]İ.

itlDt], Aurupa insan Ilakları S(izlcşınesi vc diğcr sirzlcşınelcrdc, anayasalar-
da. ycr alan vc tck tck sayılan insan hakları, hayalın dinaıniznıi içinılc. kapsanıları

vc çcşitIeri yeni si'zloşmeler vc ck protokollerlc gcliştirilmekttdir. Çcvrc hakkı,
bilgisayar vcrilcrine karşı özcl hıyatın korunııaslnı isteüne hakkt vc yöntıişim
hakkı. kalkınmayı istcmc hakkl, bülçc hakk! gibi haklar dinaınik sürecin sonucu
gtiılıik yaşamda içiçc yaŞadığımiz hak]aı olarak ortaya çıkmaktadtr.

insan hakları dinamik bir siircci if-ade etnıcktcdiİ. (iağın gclişmclcrinc bağlı
olarak siirckli gt:lişıncktc ve ycni (lüzcnlcmeIeıe konu olmirkıadıı.

lıkonomik. sosyal vc kiiltürcl haklar <rln,ıaksızın insanlarün üncdcni ve siyasi
haklardan, tcmel hak vc özgiirlüklcrdcn yararlanma haklanndan söz etmcni11 yc-

tcrli anlamı yoktur. Ulusal vc uluslaraıası diizcydc tanınan insan haklarının fiilen
tanınnrası ve uygııJanınası dcmcıkrasi ve hrıkrık zcınininde zengiılcşmc ve bunun

t) ı )öııcüılmcüi ilc,ınlım luzanı.,ııkıır.

2]0



İnsan haklarını konryan en iyi rcjim deınokrasidir. Dcınokratik rcjim inıan

hakliıııırın korumasının vazgeçilı,ııcz önşartıdı.. Bu husus Avrrıpa Konseyi Süatü-

sünde açıklıkla bclinilıniştir. Avrupa Konseyi Slatüsünün tcmel hak vc ölgür]ilk-

lcıin korunn,ıası açısıııdan vurguladığı bir diğcr kavram hukukun üstiinlüğiidür.

Eyliil 2000 tarihinde Ncw-Yoık'ta yayınlanan tsinyıl Bildiıgesi, dcğcrler vc

ilkcleri, kilit hedeflcri. kalkınma ve yoksullukta ınücadeIc, giiçsüz kcsimlğrin \c
gc]cceğimizi ıehdit cdcn ortak çcvıenin korrınması. insan hakları. demokrası ve iyi

yiinctişiın içiül "insan onuru. cşitlik vc adalcı ilkclcrini kürescI düzeyde yiiksclı
mçk içiır ortak solumluluğu"nu vurgulamaktadır, Bu iyi sözlcrın iyi uygulamalarla

yüccltilmcsi vc krırunısallaştırılması, lnsan hak ve iizgürlüklcıinc saygı, cşitlık ve

işbirliği devlctlcrin vc tüm insanlarıır ödcv vc srırumluluğuııdadır.

Dünyadan kcırdimizi soyutlayaınazsak da keııdi ülkcmizc Ve ıQplumumuza

karşı l'arklı sorumluluklarımız bı.ılunnraktadıı

Türkiyc dünyanın 17. büyük ckononıisine. böyle bir ninıctc ve gücc sahip

olmasına kaışın, İnsani (ielişme t,-ndcksinde (İGE) dünyanın 90. sıralarında ıltıla-

şan bir ülkedir. Bilindiği gibi UNDP, l990 dan beri muntazaman I(iE hesaplarını

yayınlamakıadır. İGE, gclişmiş]ikıc yaırız ekonoınik büyüııcyi değil, cktınonıik,

sosyal, kültürc] vc siyasal yapıdaki ilcrlemcyi, ortamün ve yışaının kalitcsini bir

bİtünlük içinde değerlcndimrcktcdir, Nül'us, orlalama (imür, kişi başı gelir, iç borç-

dış borç, enflasyoır. işgücü, işsizlik, asgari iicrct. gelir dağılıııı, bcbck ajliimlcri.

eğiliın, sağlıkll yaşam, sağllk harcaınaları. cncrJi tüketimi. leüİiz su, hava, tanm,

seyahal, tuıiznr. kenttcşmc. uIaşlnı, haberleşnrc, biIim-tcknoloji, kaı!ırllar, gcnç-

ler. çocuklar, çcvre, kürcsel rckabct gibi birçok konu, insaı,ı lrakları, dcnrokrasi.

hııkukun üstıınlügü. adaleı, insan onuru ve insanın insanca yaşaınasl için giinltik

hayahn içinden gcleceğe uzanan değcrlcr bütüntidür. Türkiyc özgürlük]crin küs_

men yaşanclığı bir ülkedir.

lnsan hak]arı dcn]nce ilk akla gelen insan hakları ihlalIeridir. fürkiyc. ınsan

haklarını ihlal ettiği iddiasü ilc Avrupa İnsan I{akları Mahkeıncsinc şikiyct cdilen

iilkclcr slralanrasıırda ijnde gelnıcktedir, ih]allcrle ilgili birçok ömck verilcbilir
Yışadıklaıımız ve ,.ınların kamuya yansltılmasında en öncmli gdrev üst|eneİ yazılı
ve görsel basında ycr alan habcr vc görüntülcr. insan hakları açısından tek tck cle

alındığında, cn değerli varlık olan insanın vc onun en öncnıli örgütü olan dcvlc

1in vc onun kuıum]arının insan,ınuru açısındaı ncler yaptıklarını gördüğiııriizdc,

zaman zaman dchşet içindc kalabiliyiıruz. Savaşlar, insan yaşaınına son vcren cy-

lemlcr. vücDt bıitünliiğünc, insanı]l ınaddi ve ı,ı,ıancvi varltgına yöırelik cyIeı]ler.

işkence, kişi özgiirliiğü vc giivcnltği, angarya. özcl [ıayat ve ailc hayatünln giZ]ilıği,
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kıınut dokunulnıazlığı. haberleşıııenin gizliliği ihlalleri, özclliklc telekrılak olıyla,
rı, ycrleşme özgiirliiğiinde ça.pık kcntleşme, geccktındulaşma, Sağlıkslz kcnt]çr
vc konutlar, din vc vicdan özgii.lüğü ihlallerinc dair iddia]ar ve tiim ajzgürlüklcrin
anası düşüncc Vc düşıinÇcyj açıklaına ve yayrna tizgü.lüğüntin yaygın ihlalleİi,
sadccc basında görevli kişilcrc ait olnlayan, cınlırdan çok lüın topluma ait basın
öZgür]üğünç yönclik tchdi1 vc teh]ikeler, (irgüülcnm€ ve toplalilı hak vc iiz.cürliik-
lcrinc, derncklcrc scndika!ara-siyasi partilc.e parti içi dcmlıkrasiye ve olrışuırılara
yijnclik k]sıtlamalar vc ihlaller, adil yırgılanma, hak aranıa özgiirlüklcrinin scr iıı.-
si. stısyal vc ckıınonıik haklar açısındatı yoksrılltık, yolsuzluk, eğitim vc ijllr(niün
hakkı bakımınclan yelersizlik|cı dçvlctin hilklim v0 tasamıfu altındaki dcniz, göl.

akarsulaı kıyılar ve sahillcrin yağırrasl. loprakların kiitü kullaıılınt. crozyon. tarlm

arazilcri ile çayır vc mcraların aınaç dışı kulliınımları, sınırsız özelleştiımclcrIc
kamuya ait varlıkların tüındcn cldcn çıkıırılması. İtı ı ,tandanlarınJın uzak ça-
lışma şartları. scndikas]zlaştırma vc yaırdaş sendikaların yaratılmas!, mcınıırların
sendikal haklarının yctcrsizliği, işçi hakları. ücrct]crılc özellikle kadııı çalışanlarda
eŞitsi2lrk ve adalctsizlik, sağlık hizıDetlcrindc kalitesizlik, hizıncttcn yararlanma-

da zorluk. sağllğa ayrtlan bütçenin yctcrsizliği. konu1 hakkına rıIaşamayan ınil-
yoııla1 çevrc hakklnın insanın yaşamtnt ve yaşam kalitcsini tehdil cdcn boyutu.

çcvre ilc ilgi)i bilgiye, bclgcyc, yargıya ulaşını hakkındaki büyük ııçıkJar- çevrc
yatırlnrlannın fivkiiladc yctcrsizliği. geııçlcri tchdit cılcn tehlikcJcr vc gelcceğe

dair umrıtsuz!uklar l,e onların nıh vc bcdcn sağlıkJarını tatmin edecek tcdbirlcrin
büyük eksikliği, sosyal güvenlik kuruıılarınııı içindc bulunclukları vahinr durunl
ve sosyal güvcnlik bakıınındaır korunması gcrcken yaşlılar. nıuhtaçlar. çocuklar.
sakatla1 dul vc yctınılcr, gaziler vc şchit yakınlaıının koıunmas]. tarihi ve kültürc]

varlıkların talanı, dl)ğanın tahribi^ sanatın vc sanatçünın vc tiikcticilcrin hali vc bü-
1üıi bu]]ları kuŞatan dcvlct bütçcsinin. iizcl sçktör bütçclcrinin vc aile biitçcleriniıı
kapasitesi insanlarııı ınaddi ve mançvi varlıklarının gcliştirilmcsinin^ temel hak vc
iizgiir]ük]cıdcn yarar]anılmasıntn ftlündeki eı ijncmli cngcllcrdendiı

insan hak vc özgiirliikleİi. dcmlıkrasi, hukukun üstün]iiği], katılııncılık.
ctkinlik-eıkililik, dcnctim. yerindcn yönctiıı, açık!ık, saydamIık. hesap verebilir-
lik, kalite, liyakaı vc etik değerlcriı hakim olduğlı, bircyin vc sivil toplumun oırp-

lana çıktığı, bağıınsız yargı düzcnirıc sahip olduğu, tckntılojik gclişınelere rıyumlu
ckononik vc siyas'i düzcn. talcp cdcn ycrine ödcv vc sorumluluklarü üstlcncn aktif
birey, aktif sivil toplum örgütlc.i vc aktil'özcl vc kamu kuruluşları ilc ilgi)i iyi
yönctişim, insanııı vc insanlığıır cn öürcmli haklarındandıı

Ülkemizin güçlü oJduğu yöırlcrin yanı sıra zayıl'yanlanınız çcık. Bizi beklc-
yen tehdillcrc rağmcn l'ırsatlarımlz da var.
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Konunun çöZürnıi ancak insan haklar]na dayalı devltt anlayışınln iüm kurum

vc kırrallarıyla ülkede vc dünyada özümscnınesiylc mümkündü. Bu da süreklj

cğililndcn. siyasette vc özel scktördc vc kamuda iyi yaİlelişimdcn gcçmcktcdir.

insanlığın cn 6nemli örgüllcnmclcriırden biri devlettir. (]ağdaŞ dcvlctin ıc
mel amaç !c görcvleri, kişinin temçl hak vc özgürlüklerini, barışı ve dcmokrirsiyi

koruınak. kişilerın vc toplumun rel'ahını, huzur vc mut]uluğuıu sağlamak, sosyıl
hukuk devleti ve ıdalcı ilkelcriylc bağdaşmayacak surctıc sınırlayan siyasal, eko-

nomik ve sosyaI engel]eri kaldıımak, insanın maddi ve manevı'varlığının gclişmc-

si için gerckli şarlları hazırlamak gibi hususlardır.

Dcvlctlcrin insanların daha banşçı, mürcffch vc adiI bir dünya için kuıduğu
I}iı,leşmiş MilletIcr vc onun kunııları insaıı oııuru, cşitlik vc adalct ilkelgrini kii
resel düzeydc yükscJtmck için iırlak soıınılırlıık içindcdiı Kürcselleşmenin nimc'-

vc kiiLlttleıini dcngclcınck dc bu sorumluluğun cn önde gclcrıleıindcndir.

Tüm so.uı]tarın tcsbitı vc çi)liiüıü için en aineünli vasülalarıı]dan biri si}xscıtit,
Bir ııplunrun siyasi, ekonoırrik. Sosya] işlerini kamu. ö7el sek1('r vc gönüllü sek-

tairlcr Vc kiŞilerle ilişki bağlamındı yiiriitmck için kullanllın dcğcrlcr, polilikalar
ve kııruınlar iyi yönetişiın kuralliırı daircsiırdc çalışıırak z,ırıındadır, Bu hıısııslır
ulusal ve uluslaı,arası si}asetin konusLıduı llcr şcy irısın ve iısan onuru içiıı,
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Bu duygularla cçbir vc şiddetten, insaıı hak ve ihlallerindçn arırunış, insan

onuru vc adale| anlayışı içindc kalitcli yaşaırr ve bu zemiırde ilerlcycn Türkiyc vc

Dünya uünuduyla hepinizc scvgi vc saygıJar sunuyorum.




