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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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Türkiye'de İnsan Hakları
İbrahim Ö. Kabogıu

Tiirkiye'dc insan haklan sorunu, önce|ikle dünyada geçe.Ii olan insan haklansislemi ve mekaniznıalan ışrğlnda düşünuı..ıioı. tıi. İt;,i.i'nır"*, iu.ı;r" İlrtrt
:]]l:*l]i] ':li:" 

hıUan.yiınİylc nc ıür yapüsai ve dinamik bir.izellig; |u'nruug,n,
::i]:lT:|l. 

y,r".""r (ll). KonuyJ kurumsa] açıdan dı yaklaşınak-gerekir (III).
rJı(at i)yIıı ıJmJndJ, ıöz konusıı kııruınların işleyişine ilişkin poİitikıüarı da grlzdcn

::;i| jr_'.T",,,it !cfeLır (.lV). Nihayct, insaıİ lıatİaıını, 'siviİ 
İ"pİr,r-urİu,P" t'"nıııumclJışı kuıuluşlar ha!liıInınJiı ıJu de!ıılendirmrt gcrclır. BunL ın.ıınhakları b:ılışıyla ortaya koyarken. resmi kııruınlar ve.s;vil ıopıum o.gılıcrıarasında ortaya çıkan kaıma yapı|ı birimlerc c|c değiım"t y.lrl. l,İr. İVı.

I - Uluşlararası iıısan Haklıın Sistemi (Üçlü Ters orann)

_ İnsan hakliırının cvriııci özelliği ışığında ortaya çıkan hailar demel iuluslararası düzenleme]cr arasında (ioğrudan bir iIişii gijllenmcktedir. BiIi;l.ı,;igibi, uluslararasr düzenlcmelerin (rncüIüğünü llll İl.giiıu y,,|."t,u,l, U,
çcrçe vede insan liakiarı Evrenscl BildiÇsi liHrü]l, O'1.1n.i'rİ İtİ""j orş"tlıallur ucs.ınca. scnrel \c UZhşnld meİıi tjzelIiğini taşlmakladır. BM nezainrle

,l:.1_: ',, 
yj'j". kJdar hultJ iliz puktlar olüırak ülere hazır|anan belgeleı, ikinciKUlltK llaİlann dı lyrı bclgclertlc düZenlenüıesini sağIamışıır. 70;Ii yıllardıulbaş]ayi]ıai, üçüncü kuşak hakları tanıyan belgeler hazİrianmış tulunuyı,r. BM

Çall1m.ılırını paı.lı'l ı,llrak Aırupı'Jı, Ameılı.du re {l.ril,a.,l:ı haı ırllnın ıntıııhtıklın hclgeleri i|c anılan hık kuşuklan arasında log-ar" t;, iİİşki'k;.;ü"bil;.



Söz konusu yclpaze},e vc farklılaşınalııra girmeksi7in, her iki düzlemde ycr alan

belgcler üçlü biı,ayrtnıa tabi tutulabilir,

l ) Hak vc ijzgürlüklcri sirdece tiinıyan belgeler,

İİ İ"",a,g, l-tl", yanındü. denctiın mckaniz]nası iing'ircn b"Ic:!,'___

Jl u"ı.ı"ir" ı"n",iİn nrekaniznıası ile yetiıımcksiZin. ylıptıfım sisteüni de

kııran metinlcr.

Bu belgeler sırasıyla, birinci. ikinci ve üçiincü düzeyk()ruma mckanizmalanna

denk dtlşmeİıedir. Buİçıdan Dünya gcnelinde en çok kabul gi)rcn hclgelcr, hirinci

iur"rJ" ,". uı"n ,]"ıinlcrtlir, bilılirgeler timeğinde olduğu gibi. Devletler, denetiII1

n.,"ij,ul,ir","""" ,,,bi ırlınaınak ilin ikinci düzeydc ycr alan beIgeleri iınzalama

;;;;;;j;;;; *;ç]nmaktı veyı bu konuda clden gcldiğince gecikmçküedirlcr-

;;;;;İ;r;; koruma ınekanizınası isc, saılece kütalar ölçeğinde gcçı:rli: iki

kııada (Amerika ve Afrika) kısmcn. Aı,rupJ'dii iüc rumuyle elkili, Kalılı Li, bıınun

;";;;İ;;,;;İ;". l95()'lcr<ten başlayJr!ık gerek dencııın 
:i)]:n.t, s..,,:}. _lll]::,

n..rcl'r.,ıirıfimellınolaruk/llnıntçinılcalamlllhir}ellJecelçekle)ını)llr,
İ;,i..n;İİ;"; 

'İİrlİn 
U,,l,u,l,n"1, ıarirl(,l (ılJriıl, lıaLlJr velpiı/ü \ındc dc hır

;;;:,İ;;;;;;';".;,JJ,,. ln,an Hull",, Arrııpı Si,ulelme,ı si,ıcmindr, ilkc "lıriıL
t'li".''U*t 

'ı"O-ın 
güvencelcırıniş tılması, (irnek olırrak belirtilebilir,

siryİenenleri toprlamak gcrekirsc: koıunra ınekanizması giiçlendikçe,

ı) coğrafi mekiıda daralııa,
bj gli"vence alına aüınan hıkla[ dcmetinde a7alma,

c) ;ıııı]ana ilişkin olarak rla. aşıınalı ve gecikmeli yürürltiğc koyma zilafr

beraberindc gclnıcktcdir,

İşte haklır demeti ilc koruına düzcyi, nekiın ve zanran ,!]:]10,1i n'n'O'"

*nronlİr. al,na,g,nda. insaır haklan ı,ıluslartrası korumı (i§tcınin(i.. ı^nrk

ilıJuğumuz tiçlii tcrs orantı o,taya konmuş olur,

Türkiyc'niı durumuna gelince: Tiırk iye cogt]fi ()lal,ıt, iiZgtil lıir İl,nunrda ycr

,rı,r. ,l*y".i", ortadoğu,da ve Avrul.a,ıJı, t]M i,nün(tc nlcst1.1, iIIL_[J_.kontüsunda

nr.u ,,]'ul" irvlinii; buna karşıJık tlcnctinı sistıjmlcfi iing']ren ikjz paktlan,

İÖ"r,İ g"j'r..rn ancak 2003 yılın,,la onayla<Jı: bunlar, Kişi ö.zgtirlükleri vc

i;ri."ıiı"ı.ıo, Ulurürru.o$ Siizleşınesi ile İlkrııomik, Sosyal ve Kültürcl Haklar

ı.;İ",;;;;.,; ;,;"İ;..ti,jır, Tıirl,iye'nin, insan fIakları Avrupa sistcmine yargısıl

,,i",ı", tanı olrnas, cla, l99().lı yıllarcla gerçekleşmiştiı. Buna ka§!lık. AVfupa
,-,,".lr,-i,,"r",i",ı. 

hirzırlınun- bazı bclgelere halcn yabırncıdır _ızınlıklar

;;;;;'İ;" ;İ;; glni. O', y,n,l"n, Aarhus Siizlcşırresi gibi ('nemli bir çevre
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sijzleşmesini {evre Alanrnda tsilgiye Erişim, Karar Alma Sürecine Kılı]ını ve

Aclaleıc Erişiıne l)air sijzleşmeyi- gündcmine almamakıadlr.

Tüıkiyc'nin ikinci bir özelliği, onayladlğü insan haklırı belgelcrine, cldcn

geldiğince fazla sıyıda çekincc koymısıdır

i]çiincü bir özelliği ise, seçnıeli ek prtırıkollcri zaman zanran geciktirebildiği

kadar geciktirmesidir-ikiz paktlarda cılduğu gibi.

Bu ne<]enlerle, uluslrrarası k()runra sistemi karşısında elverişJi bir konumda

ycİ alan'l'ürkiye. gcrek BM irlçcğinde. gerekse biilgesel ölçekte yürürlüğe konan

belgeleri onay o[ant açlstndan o.talamanln üstiinde olsa dı. yukarıda değinilen

tefs orant!nln yarattığt kınlmalar,ın da bağnnda yer alıyor.

Il-Türkiye' nin A nayas.rl Düzeninde İnsan Haklın

Bu genel sıptamılar ışığında, lürkiye'de son iki onyıl biıyunca insan

hık]arü atanında alılan adınıları ıJa dcğiımek gerckir. Bunlar sırısıylı "ana\ıısal

gaicüalrriıı 1ıı:kişıiriLıncsi" ilt "ı\vrupı .ltd,lüla rllQn " ni,] uYuI1r çallşmalarü vc
" ııl u.ıI u rıı ro ı ılaş»ıı ıireci" şeklinde belirtilcbilir,

tsu açılını, insın haklarüürda birbirini ıınıanrlayaır aşamalr üç diizcy lseklinde
dc adlandırılabilir. ()ncc, bu aşaınılı açılımın. anayısal siyasıl geiişınelcrin haııgi

dainen]in(le ortaya çükhğrnü haıırlatılım.

Türkiye'de hukuk devleti, Cumhuriyet döneminde ilk büyük lurılınanın
( l960) ürünü olan Anayasa ( l96l.i iIe yirpılanmaya kirvuştrı. Ikinci radikal ve daha

uzun sürcli krrılııanın ( l9l]0) iirünii otaiı l9IJ2 Anayasasl, hukuk dcvletinde ki'klü
sapma anlaİtlna ge]ir. l987'dc anıryasa değişikliği ve Avrıpa'ya açıllm yoluyIa

başlayaı sıireç ise, hukuk ıjevlcıinde onallın d(jnemi olaİak adland]nlabi]irL, Siiz
konusu anayasalaşma. Avrupı'ya uyuıır ve uluslaraıasılaşma şeklindeki aşaırıalı

siireç, hukuk dcVletinin onanm dönemiyle iifiüşen adürnlardan bışkası değildiıl-

}1 Anayıısal 8üle .eleri pekişlirilmc.\i: Aslında hak ve özgüflük]cr,

ilk anayasa olaıak adlaırdınlın 23 Aralık lı{76 tarihli KanuD,ı l]sasi'den bu

yana aırayasalarda düzcn]enmiştir. Ne var ki, l982 Anayasası, biçimsel ol,ırık

hak ve iizgürlüklcr lisıesini öngiirn]ekle birlikte, güvence relinıinilen citkli bir

sapınayı berıberinde getirdiği için; esasen ııınradan yapılan değişiklikleı, hat

ve i!7-gürlük]crin anayısalaşması şeklinde de nilelenebilir. l987'dc başlayan

ve günümüZe kadır süren anayasa dcğişikliklerinin ikinci büyük halkası, l995

ve 200l revizyonlaııdır, l995'te daha çok kolcktif (toplu) ijzgürlüklere ilişkin
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yısaklır az3ltlln]lşılr. 2()()l'dc isc. i)zcllikle I]]. ırıaddcırin ycnidcn yazılnıasıyIa.

tlenel sln1.1irına kuralı. genei gü\,encc no.Iİluı]a dijniişlürülnrıi!tiir. Buna. hak vc
{j7giillijklcrin kajlüye kİllanlınını }ısak]ıyaIl 1.1. rnaddenin ycnidcn yızılnıası dı
ck lenırreIidir.

2) İnsan Ilakları Aı,ruptı Yargısıııa ıvııı: Türkiyc hcr ne kadar İnsaıı
Hakları Avrupa S(izlcştncsi'ni l8.5 t()5.1'ıc ııniı)l,]ınıl ıılrı ıh. İnran Hakiın
Avrupa Komisyonu'na bireysel başvuru hakkını l9l]7'dc', İnsan Haklan Avrupa
Mahkemesi'nin yırgı yetkisini ise l990 başında tanld]. Bu açıdan l987 ve
l990'dan bu yana 'I'ürkiye'nin insan hakl:rrı Avrupa güvcncc sisteıni ile ıılan
1lişkisi vc bu alimda tanık oIunan evrim, insan haklannda Avrupalılaşma olarak
da ad]andırılabiliy'. Bu. aynı zamanda ulusirl insan haklıın hukukunun Avrupa
iilçcğinde yargısal laşına sürecini ilade edcr.

-l) Lllıı.ılırarrısılaşma siirttiıiı anlırrıı: insın haklarının uluslaraıasılaşnıası
olgusu ise, özc]liklc 2004'te Anayirsa md.9()'a eklencn son ciimlc ile i\me
kazandı. BiiyJelikIe, uygulayıcı mercilere. iç hukukun teınel i!|em lijrti olın
yasalaf ilc insan haklarına ilişkin ulusalüstü be|gclcr ırasındaki çıtı§nla halinde,
ilkini uygulaına yöntinde bir gijrcv vc sorumluluk yüklenmiştir. Bu, izin (yctki)
vcrici değil, emredici bir anayasiı normu olup. evrensel insaır hakları ilkcleıiıri
içselleştirme yolunda biI yiinlcndinncdi15,

Birbirini pekiştiren bu iiçlü açılım, .ksik]crinc rağınen. anayasal harekellcrin,
htıkuk devletinin onanml şeklinde adlandınlan son diinemindc sağlanmış olup.
insan hakları yönündcn kaydı değcr. Bununla birlikle şu sıırulabilir: İnsun

haklaıı alanında hukuk düzlerninde kaydedilen ilcrleınclcr. ()P]uma nc ö]çüde
yansıclı? Bundan sonıa ele a!ünacak başlıklar, brı soruya yanıt iırayışı şeklinde dc
anlaşılabilir.

IlI - Kurıımsal Açıdan İnsan llaklan

Tıirkiye, ijnccki başlıkta bclirıildiği üzere. in§an hakIarı alanında normaıif
düZ|cmdc iincm]i iiçü llınlar ve ilerlenıeler kaydctti. Bunlar büyük (j]çüdc Avnipa ve
uluslararasü standaftlafla aiıliişen açülümlardır. frlrkaı 'rürkiyc. kDruünsal anlaDda ya

stalükoyu sürdürmeyi yeğledi ya dı ycni kuruıısal açılıınları anayiısal düzlcünde
gerçekle§tiremedi. Mcvcu( d!irumı] korııdu, zira ]982'nin biçinrsel anlamda crklcr
ayrılığı kapsaınındı oluşlurduğu iınayasal yııpı, retbrm pakctleriniır dışında kıltlı.
Bunun cn iincmli gijstergesi şuduf: Yargl bağlünslZlığı ve taral.sızlığl, sürckli şikiyet
cdilcn bir konu ıılduğu halde. anayasal düzlçmde iyileştirmc kapsarnı dışında
tutuldu. Buna karşıJık. insan haklan alanında kunınsal düzenlcıne araylşlna
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Türkiye'de uygulanagelen insan haklan politikalan ile kurumsal bakış
arırsında dtrğrudaır biı ilişki bulunnıakıatlır, Çünku insarı hakla.ı konusuna devletçi
göZle bakılmaktadlr. Siyasal çoğunluk ilkesi çerçevcsinde kurulan hükümeıler,
insan hakları sorunlannl yalnlzca kcndilcrinin çözebileceğini vırrsaymiıktaclırlar,
Btjylç ()lunca, iktidarın insan haklaıını koruma özelliği yerine, insan haklannı ihlil
edici yüzü veya uy_gulanıası ıırtaya çıknraktadır. Gerçekten. bir Japon sö7ündc
somutlaştlğı il,eıe, "Nerela ikliılıır ııırsrı, orQia ins1n hukları sıırunu vırdır"
deyişi, Tü.kiye'de 1'lızJaca uygulıına alanı hulabilmektedir,

lnsan hak]aıı politikasınü klasik iktidrır bakış açısı belirleyince, bunun iki
olumsuZ sonucu ortaya çlkmaktadlİ:

l) Düzenleıneler, en az düzeyde lııtulmakıa veya yasak sav!ıa anlayışı ile
yapılmakta (TCK 30l, İıd. a'meğinde garrüldüğü gibi). Bunda. insan haklarınü
bütünsel baklts açısryla e]c alma yerine. paıçalı vcya sekter yaklaşımIa düleıleınc
usulü bclirleyici o]maktadır.

2) Bu yaklaşım laızınabağlı olaral, insan hakları alanı ndıı pıılitika oluşlurma, ,.,

düzçnlemc yapm;ıda veya uygulaıırayı izleme görevinde uzıranlardan ve özrıi.
biriırılerılen hiznıet alnra yerine. siyasal parti ekseninde ortirya çıkan çoğunIııL
anlayışı belirlcyici tılınakıadır. Bunuı sonucu o]arak, insan haklıuı iktitl.ı,,ı
dışında bir değer vcyı ol8u. hatta iktidaın vıriık ıredeni olduğu gözard: edileıck.
iktidarün politika ıracı hıılinc getirilebilmektc ya da donüştüriilebilmektcdir.

Çoğunluğa sahip siyasal giiçle ajzdeş kabul edilen egemenlik anlayışı da.
insan haklarlnın ilerletilnresine cngel teşkil edebiln,ıektedir. ()zelliklc sekter ins!ın
haklaıı anlayışı ile gelcneksel egemcnlik anlayışı birleşincc. hak vc iizgürlüklt:ri
ilerlet]ne ye.ine. ınevcut dunrmun gerisine düşülebilnıektedir. 'l'ürban değişikliği
ve davasl adı verilen 2008 Anuyasa değişik liği ve buna ilişkin Anayasa Mahkeınesi
kirrarü. buna ö.nek gösıerilebilir.
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1990'lı yıllaıda girilrni§se de, bunlar, anayasal değil. yasal veya hatta çOğu zıman
yasa-altı düzenlemelc.le kotarılmaya çaişıldı. Yine bunlar genellikie uluslararası
standarıların dışında kaldü, I]n önenılisi de, mevcut yapılanma tarzı çerçevesinde
insan haklan biri n,ıleıinin işleyişleri engellendi.

I]u durumda, Tüİkiye'deki nlcvçul anıyasal yapı klasik erkler ayrlllğı
çeıçevcsinde insan hiülıırını korumaya ancak sınırlı bir katkı sağlayabilmekıedir.
lnSan haklann] ilerlelme ve koruma amaclylı iınayasal düzlemde hak ve
özgürlüklerin korunması başlıklı bir hükme rasülanmakta ise de (nıd. 40), buna denk
düşen ö7gül bir siımut mekınizmir Vc ku.ümsal dıizenleme bulunmaınaktadır.

IV - İnsan Haklan Politikalan



()zetIe. insan hakları bilgisi. insan hak]arı duyarlılrğt vc insan hırklarına

bütünset baklş zinciıinde dcvam edegc|cn zaaflar. iizgürlıik otorito arasınclaki

denge aıayışında klatik iktidar ınlaytştnın sürcgitıncsine ncden cılnıakladır.

V - Sivil Toplum-Devlet Diyaloğu

Önccki başlığın soinutlaştırdığ1 ııluınsuz 1ablo. aslında Tirkiyc'dc inr;ın

hakları alanında gerek BM Gene] Kunılu kararları. gerckse Avnüpa Kıınscyi ı ıır riyc
kararları doğrultusuırda uygulanıaya konan çağda§ insan hakları kuıümlınna bık]ş
açüslDı da yansttmaktadır.

Şi'ylc ki: biraz önçe belirtildiği gibi devlcli temsil eden siyasal ve bürokrııik
()rganlar. insan hlrkları alanını kendi ıekelinde tutına çabasl içindedir. Devlct
karşısınrla gelişen sivil toplum iirgütleri, insan hakları al.rnında her zaman yctcrli

olmitsa da, kinıi Zaınan sekter yi]klışıına sahip olunsa da, öneilıli kaıkılar sağiamaya

devam etmektedirier. Dernekler. Viüklflar, pliitformjar. inisiyaıi1'lcr belirtilebilir,

Medya da, insan haklarını bütiinsel bakış ıçısıyla yaklışma yetisinden

yoksun vc insan haklırı uzmanLığında eksik o]maslna İağmen, son zamanlardı

insan haklıırı haberlerini yansltma konusunda oldukça duyarll davranmaktadlr.

Kimi zaman resıni mckanizınalar. mcdyanln oiayı işleııcsi s()nucu ancak

harckcte geçebilnıcktcdir. Engin Çeber'in iildüriiInreSi, buna iirnek giistefilehilif
Buııa kırşıJık, insan hakliırı haberciliğinde uzlıanlık ve bilgi eksikliği. genel

bir tarafgirlik, duyarlılık zaafi gibi tılumsuzluklar. insan haklaıı haberciliğinclen

beklenen yaran engclleyici unsurlardır.

'Iürkiye'de gcrek sivil t()plum tirgütlcri çerçevesinde, gerekse insan haklaıı

alanında çalışan kişilcr bakımından "iıı.çan hokkırı savunucııluğu" etkinliklerinin
gelişürremiş olınası. aynı bağlaında yer alırraklarlır. DeniZ Fclrcri dav:ısı vc

|]rgcnckon davası karşısında ıakınılan vc birbirine zı1 düşcn lu(umlıır, bulrun tipik
giistc.gcsidir. insan haklırı savunuculuğu, insan hakları teme]indc duyarlık ve

ıaıalsızllk ilke]cri d()ğrultusundı harcket edilıncsini gerckli kılmaktadır, Bu ajğe

ve özetlikler varsa ancak. insın hakları sıvunuculuğundan söz edilebilir. Gerek

sivil k)plum kesiminde, gereksc devlet organlarında. ama daha çok resmi kesimde

baskın olan anlayiş. Türkiye'de resıni ve sivil arasında yer alan karma niıcliklc
insan lrakları birimlcrinin kurıılmasını ürlcmiş vcyx mcvcut o]ınlann ıla anııcına
uygı,ıır olarak iştcyişini cngclJcnıiş bulunnraktadır. Bunların bir kısmı iktidara

yakın biriınler halinc gctirilmiş (İnsan Ilakları l,iğitinıi Ulusaj Komitesi ijmeğinde

olduğu gibi). bir kısıııı ise 6ilen lağvedilmiştir (İnsan Hakları Danışma Kurulu.

bunun tipik ömeğidir). Kısaca, insaır hakIarına özgülenmiş karma nitelikli çağdaş
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kuruıırliır için gcrekli anayasal düzenleme yaprlmamış; ya da mevcut hılleriyle
politize edilerek siyasal iktidarlann arka balıçesi olarak göıülmüş veya tinları
baslırma yl)lu lercih cdilmiştir.

Buradada. c iddi bir deııııkrasi eksiği veya ıçIğınrn mevcuı olduğu söylenebilir
Çünkü, adı gcçen kuruınlınn tııaçları doğrullusunda işletilnıemcsİ veyıı panizan
hale getirilmesi, farklı dünya göıüşlerine. fıırklı siyasal rlüşüıcelere, İısacası
farklı fikre saygı duyulmayışından kaynırkliınıyor. Bu isc. çıiğulcu aniayışın vc
dolayısıyla demokralik topluın kavramının hazınedilemediğinİ gı;stcriycır. lnsırn
haklannın uzmanlık alanı olarak görülmeyişinjn temelindİ cte, bclvle tır zaal.
yirtınJllirdlr.

Sonuç ve Öneriler

- Herhalde Türkiye'de öncelikli olırak yapılması gereken, jnsan hakları
kcınusunda konsensüS alanları yaratınaktadır. Bu da, insan haklıırı cleğerlcrinin
örülü olduğu kaVramlaf bütününe yönelıııekle müınkündür. Kuşkusuz buna ticık
düşen devlet (irgüı]enmesi, ancak hukuk dev]eti olabiIir,

.. İkincisi, ortak değerlere ayktn, onla.a zarar vcrici anlayış ve eğilimleri
malrkirı etmek: clnik, dinseI, bölgesel vb. Bunları ınahkim eınek derken^ bunları
inkiir eınıek değil. ıanı leı.sine, insan hakları arayışıyla, buırlıra çözüm yiinıetlıüni
eksik eljDeınek. Bunun için ijncetikle, hak ve özsüİlijkleri bir bütün ;larak cle
alına ve algılama gercği yanında, yuntaşIığl insan hakları onuru temelinde Vc cşıt
haklirr ekseninde inşa eıme gereği öne çıkrnaktadır (eşi1 yurttaşlık). işıe artı hıklar.
ancak eşit yurttaşllk teme|inde. insan hak]ırnnln genel olaıak herkcse taırlıınası
noklusından harekeıle üzerindc durulınası gereken bir soıun<lur. İnsan hıülıırının
bülün yunhş|a.a genel o]a.ak tanlnmasi ile, belli kesiınIere öz8ü artt ll.,klaf
arasııdaki haisas den8e, §ürekIi gijzelilnelidir.

tsunlan düşünce özgürlüğü çerçcvesiıde laülışabilme ortaml yarahlİıa]üdır.
Aır]a bütün kesimlcrin, her nc o]ursa olsun şiddetin dışlanması üzerine oydaşııa
sağlaması kaydıyla- Aksi halde. bjr sürcrlir duyın.ıkra oltIuğumuz ve hepiınzi hızla
bir iç savaşa götüren "ayak sesleri'' yoğunlaşır.
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