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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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İnsan Hakları Araştırmalurından Beklenenler

Ayşe Buğra

Berü bu oturumda, Sosyal politika alanında çalışan bir sosyal bilimci olarak
insan hakları araştırmalarından ne bcklcdiğimi, nc gibi soruırlar gördüğümü

anlatmaya çaIışacağım.

l970'lerin sonundan itibaren, aşağı yukart o1uz ylldıI içiılde buluniluğumuz
nço-libcral dünya ckonomisi içinde insan hakları oldukça yoğun bir biçimde
tartışüldı. Bu döncmde insan haklan kavraını çok sık kullandığınlız bir kavramdı.
Elunun yanı sıra iki başka kavramı da çok sık kullandık. Bu kavramlar 7,ıiata
ekonomisi yc stısyııl soı,umlıılui kavramlarıydı. Yani son otuz yıl boyunca hem
piyasa ekonomisindcn, heın sosyal sorumluluktan, hem dç insan haklarından
epeycc söz ettik. tsu gözlemdcn soırra bcn şöyle bir soru Sonnak iStiyorum: Acaba
insan hakIarı çalışmalarının, insan haklan kavraınının pıyasa cktınomisi vc sosyal
sorumlulıık kavramlarıyla birlikıe kullanıldığı bir onamcla yüıütiilmeIcri, bu

çalışmaların toplumsal ctkilerini nasıl değiştirdi ve nası] be]irlcdi? Ne olabilirdi,
ne olmadı? Bu soru bağlam]nda konuşmak istiyorum,

Neo-1iberal ortam, her şeyden önce, devlct müdahaltsinden bağtn]sız
işlcycır serbest piyasanın herkes içın en iyi sonuçlar vcreceğine inanılaır biı
ortanıdı. Buıada iki yanlı bir varsayım §ö/ konusuydu: Öncc, bütün insanlann

çıkal dünüsüyIe hareket cttikleri varsaylml, sonra da, bıı çıka. dürtüsüyle
girişilmiş insan davranışIarının bütiin insanlar için ckonominin cn iyi biçimde
işlemesinc hizmet edeceği anlayışıydı. Geçtiğimiz oruz yıl içinde bu varsayımın



doğrulandığını sö,vIcmck pek miİılkün görünnlüyor. I]tı otuz yıl işsizliğin.
cŞitsi/liğin, yoksulluğun çok t'azla arttığı bir ortamdı- L}u iıncc jnkir crljldi

inkir edilemcyeceği noktaya gelindiğindc <lc piyasaya dc\lct nriidahalcsinin.

düzcnlcyici nıüdahalcıriıı gcrckliliğindcn çok sırsyal soruııluluk kavranıı

vurgrılannraya l,ıaşlanrlı. Uluslararası kuruşların rap<ırlannda. ıncdyada ve başka

aJanlarda şirkcttcrin ctik soruıııIuluk]arınln yanl Slra gönüllüliik ve hayırseverlik
lemırIan çok sık işlenmeye başladı. bunlardan çok sık bahsedilıncyc başladı. Bu

şckilde vurgu, bariz bir şekilde siyasi sorumluluktan başka bir ycrc kaydı. [Ju

kayış da. rel'ah devletinin gelişıniş olduğu loplıımlarda, rcfah dcvlcti kurumlarınıır
clcştiıilmcsiylc. rctih dcvlctiniı gclişmcıniş olduğu tcıplumlaıda da bu gclişınenin

önünc sct çckcn ijnlcmlcrlc. ınüdahalclcrlc birliktc ycr ald]. Bu orlam tam da

Tııcqucvil|c gibi. Hayek gibi muhafazakir libcra]lerin görüşlcıine çok uygun

bir ortamdı, (]ok rıygun bir ortamılı, çünkü devlet müdahalesine karşı çıkılırken
toplum inkar cdilıniyorclıı; gönüllülüktcn bahsediliyordu. hayırscverliklcn
bahsediliyordrı, insanların birbirlcriıre karşı sorumluluklarından. ycıksu)lara kaışı
sorumlu]uklarından çok bahscdiliyordıi, Bu siiylcm ctkili oJtiuğu ii|çüdc. dcvlct
müdahalcSi azalırkcn. insaılar gidcrck. ailcyc, dini vc ctnik cemaatIerc sığıırmak
dunımunda kalıyorlardı.

Mrıhaf'a:ıakiı-liberal görüş, insan özgürlüğünün önündcki cn büyük cngcli

dcv|çı müdahalcsi olaıak giirdüğü ir]çüdc burada bir soıxn gömliiyo.du. Ailcye,
çcmaatc vc haylrsevcrliğe bu Sığlnışln insan özgürlüğünü ve insan özerkliğini
nasıl etkileyebileceği üzerinde durulmuyordu- llalbuki bu durrıırrda hayırscvcrc,
ailesinc, ceınaatinc nıuhtaç bircyin özgü.lüklcrindcn taviz vcmıcsi, hatta hayat

larzını dcğiştirmcsi k<ılayca söz konusrı rılabiliyordu, Ncıılibcral ortaınıla bu
giirülmcdi, bunun üzcrindc dırnılmadı. Ve tabii bu ortamda §osya] hak vurgusu

çok gcridc kalci. scısyal soıım]uluktan bahscdilirkcn stısyal haklardan pck

bahsçdilmedi. Ama sosyal lrak kavramı bu şekildc geri pliııa gidcrken. iıııan
Iraklarıırdan çok 1azla bahsedilıncye başlandı vc insan haklarıyIa ilgili çalışmıılar
da gcrçektcn yoğunlaŞtı.

İnsan hakkı ihIallcrinin ayyuka çıkınış o]duğu bir dünyada bu son dcrccc

oluınlu bir gclişmcydi. Stın dcrccc oJuınlu bir gclişııcycli vc cn azından dııyarlık
yaratma açısından öırcmli sonuçlar da elde edildiği iııkar cdilcmcz. Ama "İnsın

hakları çatışmaları, insanlarün günltik hayatını ne ölçüde etkiledi. insanların

günlük hayatında i'ncııli bir etki yaptt mı, öncm]i bi. dcğişiklik yarattı mı?" diyc
sordı.ığuın zaman, bcn bu sonıya çok ııluınlu bir ccvap vcrcmiyorum, En azından.

bu etki daha biiyiik bir ctki iılabiliıdi, bu çalışınılar insanların l,ıayatını daha çok
elkileyebilirdi diye diişünüyorunı. "IJu niye olmadı?" diye sorduğum znman da,

aklıma, "Açaba bir yöntcm sorunu mu vardı?" gibi bir soru gcliytır. Aklıma,



"Acaba bir yöntcm sorunu rnu vafdı? Acaba insan hakları çalışınaları daha {arklı
bir yöntemle yürtitiilseydi, daha ml iyi olurdu, ya da bunlaı,ın ctkj§ini arttlrmak
için nasıl bir yi)nlem kullanılabiliıdi'l" gibi soıular gcliytır.

Bu sorular bağlamında, Alan Gcwirth'ııı ''haklar topluluğtı" ((omnunily
o/ rigrfu) kavİanrını hatırlamakla f'ayda gö.üy()İum. Alan Gcwirth, çok yaraılı
bulduğum "haklar top)uluğu" kavramını, elcştirdiği iki yaklaşıııa karşı kullıiıııyor,
Bu yaklaşınıların ikisi dc, haklar ile, yani insan hakları ile. topluluk arasında
hasınanc biı ilişki. bir karşılJık gijrüyorlar. []ıınlardan biri, bireyci-liberal görü;.
I]u gi'rüşe görc, insan haklan tek ıek bireylerin çıkaılarıy]a ilgili bir şcydir ve
önemli olan bu tck tck bircylcrin çıkarlandır; ıcıpluJuk bu çıkarlara karşı bir tchdit
unsurlı olafak ortaya çıkabilir. İkinci yaklaşıın isc, topluluğu, kültüre] olarak vcrili
bir bütün olarak clc alıyor vc iırsan çıkarlanyla ilgili hıklaıı toplutnun bütünlüğüne
kalşü bir tehdit olarak görcbiliyor. Bu da cemaatçi yaklaşını. Buürlara karşılük
Gcwirth şöylc bir şey söylüyor: Hcrhangi bir insan topluınunun (srı.ıef,y) bir
loplJ|uk (co münil.ı) ha|ine gelcbilme si için. c,siı saı,gı vc ülLı,yanlşma kivramlar|
öncmlidir, bu kavraınlaı tcme]inde insanlar bir insan ttıpluluğu haline gcliı Bu
saygı vc dayanışma, mağdur durunrda olanların, cşitsiz konumda olanların,
herkesc eşiı bir kıınrıma gclcbiInıelerinc yardımcı olmak ııaksadıyla alııan
müdahalcleri içcriı. Dolayısıyla bu cŞitlik ve dayanışma, dcVlct müdahalcsiyle,
<icvlct n,ıüdahalcsiyle biçimlenen kurunılar içindc sağlanabiliı Bu yaklaşım, bize,
insan haklarıyla toplı,ıluk arasında bir çelişki olmadığını göstcfir

Gewirth, llaklar Toplııluğu {Community 01' Righıs) adındaki kilabını
l996'da yayımladı, Yani relah dcvletinc karşı saldınla n çok giiçlcndiği, dcvlct
müdahalcsinin şiddctlc eleştirildiği, serbcst piyasaya çıık lazla güvenildiği
Ve serbest piyasanın vaatlcrini yerinc getirmcdiği yerdc sosyal soruınluluğa
yaslanüldığt bir dünyada yayınlladl. Ama ..)nun yazdlklırl bJna. ikinct Diinya
Savaşının heıncn sonIaslnda, retiıh dcvleıi onaya çıkarken '[. H. Marshall'ın
NLüL.ün.]aşlük slalüsij izcrinc yazdıklarını lraİIlattyor. Bunlar çok tiııklı döncmlerdc
yazılnrış ıncıinler. Anıa bana, Gcwiıth'ıır çalışması ilc T, H, Marshall'ın bu
vatdnddşllk sı.lıü.İ|i kavramını geliştirdjği çalışma]ar aİaslnda bir diyalog vannış
gibi geliyoı'I. H. Marshall, eşit vatandaşlıktan bahsedcrken, Main'in gelenekscl
statii loplumları ilc iizgür sözlcşıne ilişkllerine rlayanan modcm topluıılar
arasıırdaki karşıtlığa dikkat çckiyordu Marshall, Main'in kurduğu bu kaı,şıtllğü
hatlrlıyordu vc şöyle diyordu: Statü, evet. gclenekscI toplrımlaİı tanımlayan bir
kavramdır, ama modcm toplunılarda da statü varlüğtnı süIdiirür ve bülün çıkar
çatışmaları ve sınıfsal tbrklı]ıkların ötçsrnde bir çşit vatandaşllk statüsünden
bahscdcbiliıiz. Bu cşit vataıdaşlık statüsii de, tarih boyunca birbirini izlcyerek
hayata gcçen sivil, siyasi vc stısyal haklar vasıtasıyla gcıçckJeşiı Marshall, bu
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hakların hayata geçınesiyle cşit vatandaşlık statüsünc uiaşabiIiriz diyordu. Ama
bcncc burada dikkat çckınck istcdiği şey, laıihsçl bir sürcç dcğildi, ıarihscl bir
s|jİeçten biİaz farklı bir şcydi- Dikkat çeküıck istcdiği şcy, bencc, bu hak]alın

sivil. siyasi vc sosyal hakların birbirini tamaınlayarak varoldukları. birbirlcrini
tamanlayarak gcliştikleri gerçcğiydi. Bu hakların birbirtçrini taııramladük]ırını

vurgulamak istiyordu ve bunun ncdcn bijyle olduğunu giiınıek zor değildi.
Mcscla, sivil haklar bağIamında, mahkcme iinündeki cşitlik koşulunıı düşünüıkcn

şunu açıkça görebiIiriz: [3ir sanığın a\,T ıkat futabilıncsinin sadccç kendi mıddi
olanaklanna bağlı oIduğu durumda. mahkenıc önündcki cşitlik yara alacaktır, Aynı

şekilde, sosyal hakların clde cdilnrcsi ve gcJişnıcsi için siyasi hakJara sahip olrnanın

ilnemi kolayca gılrülcbiliı'tabii bu doğrultuda, sosyal hakların varlığının 5iydsi
hakların ku]lirnrmını etkileycbilcccği dc görülebilir. Dolayısıyla. cŞit vatandaşltk

slatiisünün, bu haklar manzuııcsinin. birbirlerini tamaınlayarak varoldukları
oılama iizgii bir stahi olduğunıı söylcycbiliriz, Burada, tabii. dcv]ct müdahalesini

dışlayan bir scrbcst piyasa kavramına ycr tılmadığını açıkça görüyorıız. Bu
ortamda. sorumluluk kavramı dcv!ctiı vataııdaşlarına kaışı siırumluluğu rılarak
ortaya çıklyor, Nco-Libcıal ortaınln scrbçst piyasa ve sosyal sorrımluluk vurqusu

isc. bizi cşit vatandaşlık kavramı üzerinden düşüücrck gcldiğimiz bu noktadan
firklı bir yere gölürüyoı.

Nco- libcralizmin ideolqik ortamında. scrbcst piyasa ve sosyal sorumluluk
kavraınlarııın birbirlerini dcstcklcycrck itlcolojik çerçeveyi bclirlcdiklcri ycrde,

zannediyorum, insaıı lıaklarının bu saiziinii ettiğim üç yönlcnrscl özelliği yansthr

biçimde lanışılması biraz zorlaştı. Ben, tartışmanın yctcri kadar ctkiIi olamanastnı,
insan hakları alanında yürüttilen çalışmaların insanların günlük hayatlarüıı çok
daha güçlii biçimdc ctkiJcyemenıesini birtrz buna bağl]yorum, I]un]arl söylcrkcn,
konrışmamın başında dediğiın gibi. sosyal po)itika alanında çalışan bir sosyal

biliınci olarak kendi dcncyiıılcrimc dayanıycınııı,ı. I}unları Türkiyc'dc ça!ışan bir
siısyal bilimci olarak siiyliiyorum.
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IJu siiylcdiklerim doğrultusıınıla. haklarla ilgili tartüşmanın nası] bir yönteınsel

çcrçcvc içindt yiirütiildiiğii sorusu öncm kazaıııyor. zaırncdiyorunı. Cçwirth'ın ve

Marshall'ıD lartışına]arının içindc yer aldığı yöntcınscl çcİçcvcnin üç özelliğindcn
söz edebiliriz. Bu yajntcmscl ö7elliklerin bir tancsi, hakların toplrımsıl ilişkilcrlc
ve top]umsal ilişkilcri diizcnlcyen kurumlarla ilgili kavramlar olarak ele alınınası,
brınlarla ilgili olarak tartışılm;isı; yani haklarır toplumsal çerçcvc içindc
tartışılması, İkinci özellik. söz konusu iJişkilcr ı,e kurumların siyasi miidahalcylc
biçimlcndiril<likleıi, bu ınüdaha]cnin dc piyasanın işleyişinc ınüdahale anlamına
gcJcbileceğinin kıbu] cdjlııcsi. l-]çiincü özelIik dc. sivil. siyasi ve sosyal hakların

bir bülün içindc clc lılınması, bütiinsel]ikleri içinclc clc alınması-



Bugün Tüıkiye'de sçrbest piyasaya duyrılan inancın tam ve nükemme],
sosyal hak)arla ilgili çalışmaların ise oldukça yctcısiz olduğundan söz cdcbiliriz.
f}u otaında, Türkiyc ortamında, yoksu]]uk ve sosyai dışlanmayla mücadele,
bl:iyük arIçüde hayırseverliğc, özcllikle dc islanli hayrrseverliğc bırakılmış
durumda.'I'ürkiyc'dc hak temc]li bir sosyal yardım poIitikası yok. Bir gclir destcği
politikası yok. Hatta yoksullann sağlık hizmetlerine ulaşımı bilc. zaman zaılan
çok aşağılaytcl bir nitelik kazanan ihtiyaç tespiti yöntcmleriyle yapılıyoı Sağlık
dahil temel hizınctIcre ulaşım, Iralka hak tcmelli bir yaklaşınıla sunu]muyor

Bu durun,ıun. deflıin sözünii cttiğiün haklar!n bütünlüğü - Sivil, Siyasi, Sosyal
haklarln bülünliığü düşüncesiııc karşı nitcliği, çeşitli tczahürleriylc hcrgün
gazctclcrdc okuduğuınıJz, telcvizyonlarda scyretıiğimiz haberlcrdc karşımıza

çıkıyor, Mesela. 2()07 genel scçinıIerinden sonra iktidar partisi,)irı düzen\iz,
sadaka niteliğindcki ayni yardımJar vasııasıyla oy toplamış olduğu konusunda çok
iincmli kuşkular doğdu. İster sağlam tcmelleri olsuı, ister tılmasın bu kuşkular,
siyasi hayaı ciddi bir biçimde etkilcr nitcliktcydi.

Son zaınanlarda, Kün sorunu bağlamında ortaya çıkan baŞka bir çarpıcı
ömeğe rastladık: Çcşıtli şehirlerdc dcvlet karşılı gösterilerc çocukların da kalıldığı
vc prılisc taş attıkları göri'ıldü, Bu bağlaında, bir vali, bu çocuklaıın ailelerinc
yapılan yakacak yardımını keseceğini vc bu ailc]crin yeşil karllarını, yani
ihtiyaç tespiti yijnteınleriylc sağlık hizınctlcrine ulaşmalartnl sağlayan imkenı
cllcrinden alacağını söylctli, Anıa bu korkunç olayda scvjndirici bir yan da va.dı;
kaınuoyundan çok cidrli bir tcpki gcldi ve vaii gcri adım attı. Aına bu vcsileylc,
sirsyal lraklarırı ycrLcşmcmış olduğu bir orlamda hcln siyasi, hcnı hukuki sürcçlcrin
nasıl ctkilencbileccğini göstercn çok tipik bir ajnrekle karşılaşınış olduk. Burada
sadece sosyal yardıının ve sağlık hizmetlcrinc ulaşümın hak kabul cdilmediği
gerçcği yüzümüıc vuıuJmadı, aynı zaıranda şu da yüzümüze vıırulmuş cıldu:
Sosyal hakların ojmadtğı ycrde suç-ceza ilişkisi hukuki niıeliğini kaybcdebiIir
ve mahkcme sürcci sonucu vcıilebilecek olan cezaya altcmaıil-olarak, yı da o
cczayla birlikte. nıüIki amirin kararıyla yardın,ıların kcsilınesj bir ccza cılarak
gündcmc ge]ebili. Bu, bcncc, sivil haklar ile sosyal hakların nasıl birbirlcriııi
etkilcyebileccklcrini çok açık gösteren bir ömek oluşturuyor.

Bcn, yoksulluk ve sosyal politika alanıırda çalışan biri olarak. bu ijmcğin
istisnai bir örnck üılınadığını biliyorum. Böyle şcylcr yapılıyor. Meınurlar, yanı (n
yüksck mülki aınirden cn aşağı seviycdcki nemura kadat kendi inisyatillcriylc
insaılara yapılan Yardümı, insaılların Sağlık hjZn]etlerinc ulaşım iınklinlannı
ctkjlcyecek kararlar alabiliyorlar Burada istisırai cılan, valinin saflığı sonucunda
olayın kamuoyuna yansıııış olması ve kamuoyunun lcpki göstermiş olması.
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Aına kaınuoyrınun ht,r zoman brı 1ür olaylartn f'arkında olacağına gtivencnıcyiz.
kamrıolıınun her zaman hakka i|el gözelen bır yaklaşımla ttpki göstcrcccğine
dc gijvcncmcyiz. Benim insan hak]arı çallşmalarıyla ilgiJi beklentilcrim, btiylc bir
onamda bclirleniyor.

İ)zetle, bu alandaki çalışmalaıın, insaır haklarını ıoplumsal kuruınlarla
ve ekonomik kaynırk dağıtımı mckanizmalarıyla ilişkilcndircrek lartüşmirlar]n]

bckliyoıum. Topluınsal i)işkilcrdcn. kunımsal yapıdan, siyasi sorumlrıluklaıdan
daha çok söz ctıneIcrini bckliycırun,ı. Sosyal hakların sivil vc siyasi haklart ctkilcmc
poıansiyclinin ile üzerindc birız öncmle durmalarıırı bekliyonın,ı.

Kaynakça

Gewifth, A- (1996\. The Comoüünitv tıf llighıs, Chicago: Chicago Univcrsity
Prcss.

lLS,Mainc. (1887\,,4nt,icnı Lav,. Gloucester, Mass.: Pctcr Smith, ]970

Marshali, T.H. (l950), "Citizcnship and Socia] (ilass", is.rrrı.ıı b.v T.H. Marshall,
New York Anchor Books, 1964: 7l l]4.

,()()




