iNSAN HAKLARI UZERiNE ...
BiR YONTEM DENEMESi
Erhan ATjKER*

insan Haklan sorunlan tiim dtinyada tartl~ilmaktadlr. Bufikrin dogal
hukuk felsefesiyle yakm ilintisi bulunup devletler tarafmdan ger,ekle~tirilmesi
gereken ama,lar bi,iminde uluslararasl siizle~melerin i,erigine ginni~tir.
Gtintirntizde dogal hukuk felsefesi, manhksal tutarslzligl dolaylSlyla terkedilmi~
olmakla birlikte onun yerine bireyi totalitarizm'lere kar~l koruyan ki~i hak ve
iizgtirltikleri doktrini ge,mi~tir. insam ama, edinen hukuk kuramlannda ise
sosyal ve ekonomik haklar, klasik hak ve iizgtirltiklerin yanlba~mda onlarm
tamanilaYICIsI olarak savunulmaktadlr (Bkz. Kapani, s. 71-78).
insan Haklarl tartl~masmm aslmda bir demokratikle~me talebinden kaynaklandlgl ku~ku giitiinnez. Bu talep ise her bir toplmnun i,inden ve dl~mdan
gelebilmektedir. Siizle~melere uyma taleplerinin iizellikle geli~mi~ Bah iilkelerinden geli~en iilkere yapildlgl bilimnekte ve bazen insan haklarmm siyasal baskt araCI olarak kullanlldlgl iddia edilmektedir. Bu giirti~ler burada smamnayacak
ve yalmzca yerel kamuoyundan gelen taleplerin niteligi ara~tlfl1acaktlr. Ba~ka
deyi~le, amaClmlZ ki~i hak ve iizgtirltikleri doktrininin bilin,lerde nasll yerle~tigi
tizerinde bir yarglya vanlabilmesine katktda bulunmakhr.
Diger yandan bu ,ah~mada kalitatif tiirde bir i,erik analizi yiintemi tanlhlip uygulanacakhr.
i,erik analizinin malzemesi olan 24 giirti~me, 1996 Kaslm - 1997 MaYIs
zaman devresinde seminerime katilan son slmf iigrencileri tarafmdan ger,ekle~tirilmi~ olup, giirti~iilen ki~iler kent bireyleridir.
Giirti~meler, a,lk u,lu sorularla -bir iki aynca dl~mda- teyple yaplhp, ashnm aym olarak yazIlI metin haline getirilmi~tir.
* Prof. Dr., istanbul Onivcrsitcsi Edcbiyat Faktiltcsi, Sosyoloji BOliimu.
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Y6netirn (P. Mayring) : "Ozetleyici i,erik Analizi"
Kalitatif tiirdeki bu ,6ztirnleyici y6ntern, rnetin i,indeki ara~tlrrna konusu
ile ilintili anlarnsal yapIlann ortaya ,Ikanhp anlarn kategorileri olu~turulrnasrnl
6ng6riir. Ozetleyici i,erik analizinin ternel kavrarnl olan "parafraz" ~oyle tamrnlanabilir:
Parafraz, bir yazIlI rnetin par,asmm rnetindekinden
dtizeni ve/veya degi~ik kelirnelerle yeniden anlatirnldlr.

degi~ik

bir kelirne

Parafrazl olu~turan kelirnelerin saylsl, rnetin par,asmdakinden (istenildigi
kadar) daha ,ok ya da az olabilir, 6yle ki bazen bir 6zne ve yiiklerne bile
indirgenebilir.
Mayring, 6zetleyici i,erik analizi i,in 7 evre1ik bir
tiro (Bkz. Mayring, s.56):
1. eyre:

~iiziirnlerne

i~lern

rnodeli

iinerrni~-

birimlerinin belirlernnesi,

2. eyre: i,erik ta~lyan rnetin par,alanndan parafraz olu~turrna,
3. eyre: Soyutiarna diizeyinin belirlenrnesi ve parafrazlann bu soyutiarna
diizeyinde genelle~tirilrnesi,
4. evre: Se,rne aracIhgIyla indirgerne.

E~it

anlarna gelen parafrazlann

elenmesi,
5. evre: "Dernetlerne" aracIhgIyla indirgerne. Belirlenen soyutJarna diizeyinde parafrazlar arasrnda baglantl kurarak oniarl biitiinle~tim1e,
6. eyre: Bu yeni ifade bi,irnlerinin bir kategori sisterni haline getirilrnesi,
7. eyre:

G6rii~iilen ki~ilere

genelle~tirilrnesi

ait kategorilerin birle~tirilip ki~ileriistii diizeyde
ve tiirn kategorilerin rnetinsel dokiirnanla kar~Ila~tlnlarak

smanmaSl.
Mayring, biiyiik rniktarda rnetin soz konusu oldugunda 2., 3., 4., ve 5.
evredeki i~lernlerin bir eyre i,inde tarnarnlanabilecegini belirtrni~tir. Ara~tJrrna
rnIzdaki rnalzerne biiytik rniktarda olrnarnasma kar~m siizii edilen evreler birle~tirilrni~ olarak i~lern yapIlrnl~ ayn evreler olu~turulrnasrna gerek kalrnarnl~tJr.
$irndi ise ara~tJrrnada bu evrelerdeki i~lernlerin nasIl olu~turulduguna ge,elirn.
1. En kti,iik ,iiziirnlerne birirni tiirnce (ciirnle), en biiyiik ,iiziirnlerne birirni ise sorulan bir soru ile ilgili cevap (lar) dIr.
2. Parafraz olu~turulmasma iimek:

Soru: insan haklan nedir? Bu kavrarnl tamrnlar rnlSlmz?
Cevap: "insamn dogurnundan iiliirniine kadar ge,en siire i,inde, ya~adlgl
toplurnda wcut biitiinliigii, ,ah~ma ~artlan, toplurn i,indeki ya~arn standartlan
ile ilgili diinya iizerindeki tiim insanlara e~it olarak verilen haklar btitiiniidiir."
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Parafraz (P): insan haklan, tfun insanlann sahip olmasl gereken asgari
ya~am ko~ullanm belirler.
3. Ara~t1flnamlZln soyutlama diizeyi genel onenneler ve olmasl gereken
insanhk durumudur. Bu amayla gorii~me yapllan ki~ilerin gozlem ve deneyimlerine dayanan somut betimlemeler onenne, elqtiri ve talepler diizeyine soyutlanml~tlr. Ba~ka deyi~le amaClmlZ iilkede insan haklan ihlllllerinin ne Olyiide
yapIldlgml degil, gorii~iilenlerin insan haklan kavraml ile ilintili gorii~lerini saptamaktJr. insan haklan sonmun ne boyutlarda oldugu iizerinde amnesty international veya insan haklan demekleri raporlanyla fikir edinilebilir. Bunun iyin
kalitatif tiirde bir ara~tJnna da gereksizdir.
4. Benzer anlam iyerikli parafrazlann elenmesi iyin tirnek:
Pa: insan haklarmm geryekle~mesi iyin insanlar once egitim haklarml kullanlp bilinylenmeli.
Pb: Bir toplum geli~tigi ya da egitim seviyesi yiikseldigi tilyiide insan haklarma kavu~abilir.
Pa parafrazl, Pb parafrazmm iyerigine girdiginden, iistii yizilerek elenir.
5. Parafrazlan biitiinle~tinne iyin timek:
Pc: Ekonomik kalkmma, sosyal haklara sahip insanlar tarafmdan daha yok
ba~anyla geryekle~tirilir. insanlar ancak haklar ve tizgiirliikler ortammda kendini geryekle~tirip ba~anh olabilirler.
Pd: Az geli~mi~ iilkelerde biiyiik sosyal e~itsizlikler siiregelmektedir.
iilkeler ise bireye tincelik verdikleri iyin ba~anh olmu~lardlr.

Geli~mi~

Pc ve Pd parafrazlan

~tiyle biitiinle~tirilmi~tir:

Pcd: Geli~mi~ iilke!er, sosyal haklar ve tizgiirliikler ortammda bireye tincelik verdikleri iyin ba~anh olmu~lardlr.
Sonuncu (6.) evrede, indirgenmi~ parafrazlar kategoriler sistemine dtinii~
tiiriiliir. Ara~tJnnamlzm kategoriler sisteminin dtikiimii, kuramsal-kavramsal
yeryevesi olu~turulduktan sonra yapIlml~tJr, yiinkii Mayring'in de belirtmi~ oldugu gibi kalitatif iyerik analizinin kuramsal olarak ytinlendirilmesi gerekmektedir.
Stiyle ki, stiz konusu metin, kuram araclhgIYla ytiziimlenmeli ve kuram ile pratik
arasmda kar~lhkh baglmhhk ili~kileri kurularak e!de edilen kategorilerden
sonuylar Ylkanlmahdlr.
Burada yararlanIlan kuram ise gene! adlllet kuramldlr.
Omegin J. Rawls'm adlllet kurammm iki ana ilkesi bulunmaktadlr.
I. Herkes e~it temel tizgiirliiklere sahip olmahdlr. Bunlann en tinemlileri
ise ~unlardlr:
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Seyme ve resmi mevkilere gelebilme hakkl,
konu~ma ve toplanl! iizgiirliigu,
viedan ve dii~iinee iizgiirliigii,
ki~isel iizgiirliik ve ki~inin dokunulmazhgl; psikolojik
baskl ile bedene kiitii muamele ve sakatlamadan koruma,
keyfi giizaltI ve tutuklamadan koruma.
2. Ad§.letin geryekle~mesi iyin herkesin e~it oranda gelir ve servete sahip
olmasl gerekmemekle birlikte bu e~itsizlik herkesin ylkanna olmah ve genel
ylkara uygun olmadlgmdan sosyal adaletsizlikler giderilmelidir (Bkz. Rawls,
s.81-82).
Rawls'un yiizmek istedigi sorun, herkesin ylkanna olanm nasll belirleneeegidir. Aneak bu sorunun giiniimiizde yiiziime kavu~turuldugunu siiylemek
a~lfl iyimserlik olur. Oysa, kategoriler sistemimizi oIU~l!mnak iyin sorunun yiizii1mii~ olmasl da gerekmez, yiinkii yukandaki ilkeler araclhglyla iinem ta~lyan
metin paryalan saptanarak onlardan kategoriler sistemi olu~turulabilir.
Diger yandan Rawls'm kurammm temelinde iki paryadan olu~mu~ bir sosyal yapl vardlr:
I. Herkesin madden e~it hak ve iizgiirliiklere sahip olmasl gereken iizelgiinee! ya~arn ve kamuoyu alanlan,
2. E~itsizligin siiregeldigi, aneak e~itsizliklerin herkesin ortak ylkarma
oldugu gerekyesiyle hakhla~tlflldlgl diger e~itsizliklerin ise giderilmesi talep
edildigi sosyal sistemler (biirokratik iirgiitJer) ba~ka deyi~le emek alam.
insan haklan, olmasl gereken ideal bir durumu yaglfl~tlflr. Bu ideal, pozitif hukukta ki~i hak ve iizgiirliikleri doktrini araelhglyla geryekle~tirilmektedir.
Bireyi devlete (iktidara) kar~l koruyan iizgiirliik. ve e~itlik ilkelerinin pozitif
hukuka ginnesi Aydmlanma'dan sonra biiyiik ivme kazamm~ aneak tarihsel
deneyimler sonueunda "yasa devleti"nin de insan haklanm geryekle~tinnede
yetersiz kaldlgl giiriildiigiinden yasalann da hakllhgml smayan ve saglayan
"hukuk devleti" talebi ortaya Ylkml~tIr.
insan haklarmm kl§.sik hak ve iizgiirliiklerJe pratige geyirilemeyeeegi
toplumsal deneyimler sonueunda anla~Ildlktan sonra "sosyal haklar" anayasalann iyerigine ginni~tir. Sosyal e~itsizliklerin ya giderilmesi ya da hakhla~tlfllmasl
gerektigi, Max Weber'den beri toplum kuramCllan tarafmdan da savunulmaktadlr. Bu baglarnda Jiirgen Habennas, hem devlet hem de ekonominin dl~mda
kalan bir sivil toplum kavraml ge!i~tinni~tir (Bkz. Habennas, s. 399-435, Atiker
1994, s. 485-489).
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Yukandaki kuramsalgergeve araClhglyla giirii~me yapllan ki~iler i9in olu~
turulan parafrazlar genelle~irilerek kategoriler olu~turulmu~tur. Bunun yanlSlra,
her bir giirii~me i9in iirnek ahntllar verilmi~tir. Ancak bu ahntllar kategorilerin
igerdigi tiim metin par9alanm -yer darhgl nedeniyle- kapsamamaktamr.
Giirii~iilen ki~ilerin

Slfayla (A, B, C, D, ... )

adlan sakh olup her biri biiyiik harflerle ve alfabetik

simgelemni~tir.

KATEGORiLER SiSTEMi (KI, K2, ... ) ve
SE<;ME METiN ALINTILARl:
A: (iktisat91, ya~ 33)
KI: insan haklan, tiim insanlarm en azmdan sahip olmalan gereken ya~am
ko~ullanm belirleyen ki~i haklandlr,
- dii~iince iizgfuliigii
- baglmslz yargl ve
-kamuoyu
araclhglyla konmur.
Polis, yasaya aykm ~iddet kullanamaz.
Haklanna sahip 9Ikamayan bir toplumda insan haklan olmaz.
"Olkede herkesin birer savunucu olmasl; daha tam anlallliyla bu kavrarmn
yerle~medigi iilkemizde bilin9Iemnemi~, suskun, kaderci toplum anlayt~ml Ylkar. Yarglmn baglmslzhgmm saglamnasl, kamuoytmun olu~turulmasl, tabandan
tavana insanlarm varoldugu bilinen, ama uyguiamnamasl i9in ve~it1i bahaneler
yarablan insan haklanmn yerle~mesi i9in ilk adlm olacaktlr."
B: (in~aat kalfasl, ya~ 31)
K2: insan haklan, ki~ilerin iizgfu olma ve ~irbirine e~it tutulma hakkldlr.
- Giiniimiiz ko~ullanna uymayan yasalar degi~tirilmeli
- Varolan yasalar herkese e~it olarak uygulanmah
- Etnik aymmclhk yapllmamah
"Biitiin TUrk halkma e~it bir ~ekilde davramnak gerekir. Alevisi, tiirkii,
kiirdii, lazl, gerkezi ~eklinde aymm yapmamak gerekir."
"Fakir, avukat tutamlyor, ya da egitim durumu dii~iiktiir; mahkemeye
91kmca hakkml·savunallliyor."
C: (insan Haklan Dernegi ~ubesi ba~kam)
K3: insan Haklan, vatanda~m devle! i9in degil, devletin vatanda~ i9in
varolmasl anlamma gelir.
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K4: Varolan duzenin surrnesinden C;lkan olan gruplar demokratik olmayan
yasalann degi~mesini engellemektedir.
"$u an parlamentoda olan insanlar bu i~in farkmda olmadlklan ic;in degil,
i~leyen bir c;ark var ve bu C;arktan faydasl olan bir grup var ve ezilen bir grup var.
Ezilenler C;ogunlukta ama c;arktan C;lkarlan olanlarda C;arkm donmesinden yana
aldlklan taVlr. .. "
D: (Esnaf, ya~ 30)
K5: insan haklan sorununun c;ozumu iC;in toplumsal muhalefet ve dernekler araclhglyla orgtitlenilmeli. Ancak sivil toplum orgutleri herkesin hakkIm
savunabilmek ic;in ideolojik aC;ldan tarafslz olmah.
K6: Gene! egitim araclhglyla insan haklan konusundaki yaygm onyargIlar
bilinc;lerden silinmeli. Medya, ideolojik aC;ldan taraf tutmadan halkI bu konuda
egitmeli.
"Siyasi ideolojilerden uzak derneklerin halkImlzl bilinc;lendirrnesi gerek.
Bunun teme!inde de egitim var. Avrupa ile en btiytik farklmlz bu ( ... ) Bizde ise
insan haklan denilince isyankiirhk olarak nitelendiriliyor. insanlarlmlzda bu
konuda korkunC; bir korku var."
E: (Serbest meslekli universite mezunu, ya~ 34)
K7: insan haklarl ortaml, insanhk onurunun kmlmadlgl, etnik aymm yapIlmadlgl, dii~tince ozgtirlugtintin, can gtivenliginin bulundugu, yasalar oniinde
herkesin e~it tutuldugu durumdur.
K8: Polis devleti olan tilkelerde insanlar hak arama mucadelesinden korktugundan insan haklan ihliil edilir.
"insanlar bu anlamda orgtitltiliiklerini yaratamlyorlar. i~te belli kurumlar
ic;inde biraraya gelemiyorlar. Bu anlamda insan hakim, hak arama mucadelesi
pek fazla degil. <;unkti insanlanmlz hak arama mucadelesinden korkuyor."
F: (Satl~ e!emanl, ya~ 29)
K9: insan haklarl, insanca ya~ayabilmenin gerektirdigi ozgtirliikler ve
olanaklardlr.
- Her topluluk ktilttire! kimligini koruyup geli~tirebilmeli
- Ozgiirlukler devlet tarafmdan smlrlandmlmamah
- Sivil toplum orgutleri baskI grubu olu~turrnah
e~it

Devlet, vatanda~lara egitim ve i~ olanaklarl saglamah, yasalarl herkese
uygulamah, ideolojik ac;ldan tarafSlZ olmah.

KIO: Yogun insan haklan ihlilllerinde insanlar birbirine ve devlete guvenmeyip ho~gorti ortaml kalmayacagmdan toplumsal buttinle~me gerc;ekle~emez.
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"Maalesef, bizim iilkemizde toplumsal biitiinle~menin tam olarak saglanamadlglm giiriiyoruz. Ulkemizde insan haklan ihliillerinin yogun olmasl, vatanda~lan birbirlerine ve devlete kar~l giivensizlige itmekte."
G: (Bayan personel

~efi, ya~

30)

Kll: insan haklan, insanca ya~amanm gerektirdigi iizgiirliikler ve biitiin
insanlann sahip olmasl gereken haklardlr.
- Her insan kiiltiirel kimligini koruyup geli~tirebilmeli
- BOigesel ekonomik
dmlmah

e~itsizlikler

ve kadm - erkek

e~itsizligi

ortadan kal-

- Polis, hakSlZ yere ~iddete ba~vunnamah
. - Temel hak ve iizgiirliikler slmrlandmlmamah.
K12: Sorunun yoziimii iyin onemli olan, insan haklan ihliillerinin toplum
tarafmdan tepkiyle kar~Iianmasldlr. Egitim aracIilglyla insan haklan ortak bilinci olu~turulmah.
"insan haklan kesinlikle slmrlandmlamaz ( ... ) Smlr siizciigu insan haklarl
konusunda yok iirkiitiiciidiir. Tamamen keyfi uygulama yapIiabilirligi anlatIyor
bana."
"insan haklan konusunda denetleyici mekanizma devlet. Ama 0 resmi
mekanizmadrr. Onemli gordiigum, kendimizin denetlemesi ( ... ) haklarlmlzl hiy
unutmamahYlz. Haklanmlzl korumahYlz. Boyle yapmazsak, bize kimse hediye
etIneyecektir. "
H: (Magaza elemanl, orta okul mezunu)
K13: insan haklan yasaiarla korunabilmeli. Haklardan yararlanmak para
mevki ve egitime bagh kalmamah.
K14: Medya insan haklanm kendi ylkarlan dogrultusunda aray olarak kullanmamah.
"Sorun, her ~eyin maddiyata bagh olu~u. Eger ki~i maddi imkiinlarml iyi
degerlendirip belli bir mevkiye geldiyse 0 ki~inin her tiirlii hakkl vardlr."
"Gelelim konunun ikinci boyutJma ( ... ) egitimdeki kademe arttIkya yiizde
oranlmlZ da dii~iiyor. DolaYlslyla haklanmlzm neler oldugunu bilmemizdeki
oran da aym oranda dii~ii~ gosteriyor. Yani egitim seviyesi yiiksek olan iilkelerde
insan hakkl hep var. Olmasa bile devletten isteyebiliyor. Devleti buna mecbur
klhyor."
I: (Avukat, insan Haklan Demegi)
K15: insan haklarl devletin mutlak iktidarma kar~l ki~i haklannm geli~tir
ilmesi miicadelesiyle kazamlml~tIr.
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- Devlet, temel hak ve ozgiirliikleri slmrlarnarnah
. - Bireyler hak ve ozgiirlillderine sahip ylkrnah, yoksa varolan yasalar bile
uygulanamaz.
"Eger insanlar hak ve ozgiirliiklerine sahip ylkarlarsa, yani haklar ve
iizgiirliikler kazamrlarsa ve bu kazandlgl hak ve iizgiirliikleri korurlarsa bu fiili
olarak uygulamr. Bu olmadlktan soma istedigi kadar yasalar olsun, yasalar uygulanarnaz C... ) Yani onu uygulayacak insanlar demokratik bir kafaya sahip
. olmadIktan soma, demokrasi yanllSJ olrnadlktan soma en iyi yasa, en demokratik yasa bile uygulanrnasl mfunkiin olmayan bir yasa. Bir de kaldl ki bizim
yasalaruUlzda ancak, ancak diyerek, i~te once anayasada mesela ozgiirliikler var.
Basm ozgiirdiir diyor, altmda ancak deyip klSltlamalar getiriyor."
J: CBayan,

i~siz, ya~

27)

K16: insan haklan, dii~iince ozgiirliigiinii, kadm erkek e~itligini, etnik
kirnligin ya~atJhnasl hakklm kapsar, bireyin insanhk onurunun lanhnasma ve
etnik aymmclhga izin vennez.
K17: Eger devletyasalan giiyliiniin lehine uygularsa orada insan haklanndan soz edilemez. Bu dururnda ekonornik veya siyasi giice sahip olanlar haklarml elde ederken giiysiiz olanlann haklanm ararnalanna bile izinverilmez.
K18: ideolojik gruplar insan haklannm geli~mesine katlada bulunarnaz,
yiinkii rum toplumun Ylkarml.gozetmezler.
K19: insan haklarmm savunulmasl iyin toplumda bilinylenrne gereklidir.
"Ben de biryok insan gibi her konuda dii~iincelerirni rahatbkla soyleyerniyorurn.Ozellikle mevcut toplumsal diizenle ilgili ele~tirilerirni her yerde, herkesle yaparmyorurn."
"C ...) toplumumuzun insan haklarl sonmu sonuylarl itibanyla genel olarak
biliny diizeyirnizin yok iistiinde diyebilirim. Bu yiizden sivil toplum olarak insan
haklarml yeterince savunabildigimizi soyleyemem."
K: (Bayan avukat,

ya~

37)

K20: insan haklan, bireylerin salt insan olmakla sahip olduklan haklardu.
- Ozgiirliik, e~itlik, adalet, sosyal giivenlik ve yah~mak her insanm hakkldu, ancak her insan yasalara uymakla yiikiirn1iidiir.
K21: Halkm hakkrnl arayabilmesi iyin bilinylenme ve dolaYlslyla egitim
gereklidir.
"Ben ki§isel olarak herkesin bu haklan bilinyli olarak ku\landlgma inanllllyOrurn. Toplumda bu haklardan hiy haberi olmayanlar oldugu gibi bu haklarl
kasden ve bilinyli olarak degi~ik tarzda yorurnlamak isteyenlerin de olduguna
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inamyorum. Toplumun bilin~li olmasl i~in once egitim haklanm kullanabilmesi
ve boyle bir hakkmm oldugunun ogretilmesi gerekir."
L: (Doktor, ya~ 51)
K22: Her insanm varolan tUm tedavi olanaklanndan yararlanmasl, onlara
tammnaSl gereken insan haklarmm ilki olmahdlr.
K23: Toplumun yalmzca elit kesimi ozel hastanelerdeki tedavi olanaklarmdan yararlanabilmektedir.
K24: Geli~mi~ iilkeler sosyal haklar ve ozgiirliikler ortammda bireye oncelik verdikleri i~in ba~arlh olmu~lardlr.
K25: Devlet, insan haklannm en onemli savunucusu olmah, bireyleri
egitim araclhglyla bilin~lendinneli.
"Arttk insanlann saghgl bile kazan~ kaplsl haline gelmi~ durumda.
Yurdumuz hastanelerinde belirli geli~meler var, fakat ne yazlk ki en hlzhilerleme ozel hastanelerde goriiliiyor ve sonu~ olarak halkm sadece elit klsml bu
olanaklardan yararlanabiliyor."
"Refah i~inde y~ayan ilk ktsun, insan haklarmm herkes tarafmdan kullantlmasl gereken imldinlanm yok aCIdlr ki tek taraftl kullamyor. Diger kesime
ise bu haklardan bahsedilmiyor bile."
M: (Ozel televizyonda personel sorumlusu, ya~ 30)
K26: insan haklan konusunda devlet vatanda~I egitim araclhglyla bilinylendinneli.
K27: Toplumumuzda insanlar ancak paralan oranmda insan haklanndan
yararlanabilmektedir.
K28: Herkes haklannm bilincinde olmah ve kullanabilmek iyin sonuna
kadar miicadele etmeli.
"Eger bu haklann varoldugunu bile bilmiyorsak nastl hak iddia edebilir ya
da onlan kullanabiliriz? i~te bu noktada egitim bize haklarunlz konusunda l~lk
tutuyor."
"( ... ) bana gore devlet verdigi egitimin uygulama alamm olu~tunnu~ degil,
insan haklarml kullanma imkamm herkese tamyabildigi soylenemez."
"( ... ) insan haklarlm tam olarak kullanabilen ki~ilerin saylSl, zengin ki~i
lerin saYlslyla dogru oranllh."
N: (Avukat, ya~ 29)
K29: Anayasa toplumsal sozle~meyi saglamahdlr, oysa 1982anayasasl
devleti korur, bireyi ise onemsemez.
K30: insan haklannm geli~mesi i~in,
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toplumda ho~giirii ve bireyselligin geli~mesi
- yasalara toplum tarafmdan sahip 91klimaSl
hak ihlallerine kar~l dayam~ma
gereklidir.
K31: Aile iyindeki bask! yliziinden normlara a~m uyum sonueunda kendisini ifade edemeyip bireyselligini kazanamaml~ yeti~kin ki~iler, toplumdaki
iizglirslizllik ortamma tepki giistermezler, pasif kahrlar; listelik bir ideolojiyi
benimsemi~lerse farkh dli~linehlere ~iddetle kar~l Ylkarlar.
"( ... ) egitimle sorun 9iiziimlenmi~ olsaydl, egitimli insammlz kendini aciz
hissetmezdi ( ... ) ylinkli hepimiz hemen hemen saghkslz aile ko~ullannda
yeti~mi~iz C•.• ) Siiyledigim gibi, korkunun egemen oldugu, ileti~imin engellendigi, yani esnek bir ileti~imin kurulmadlgl, yoeuga kendi dli~iineelerini
duygulanm,isteklerini ifade iizgUrlligiinlin tanmmadlgl, kendi istekleri dogrultusunda kendi iiziinli geryekle~tirme irnkanmm verilmedigi bir aile saghkslz bir
ailedir.1I
"Anayasa yapmanm asJl anlaIll1, toplumsal siizle~menin saglanmasldlr.
Halbuki 1982 anayasasl ba~langly biillimlinden ba~laym sonuna kadar kendini
devletin korumnasma adaml~ bir beige. Amay devleti korumak olunea, bireyin
yok edilmesi, buglinkli insan haklarl sorunu, ihlaller v.s. gayet dogal."
0: (Reklam ajansmda "ofis boy", ya~ 24)
K32: Hastanelerde herkese yeterli saghk hizmeti verilmeli, zorunlu egitim
olanaklarmdan herkes yararlanmah.
K33: Parasal gUy ki~ilere iiylesine ayneahk ve listlinllik saglamaktadlr ki,
e~itlik ilkesi zedelemnektedir.
K34: Sorun, toplumda dayanl~ma ve bilin9 eksikliginden kaynaklanmaktadlr. Uzla~ma araelhglyla ortak biliny olu~turmah.
K35: Medya parasal gUyler, dernekler ise siyasal ama91ar dogrultusunda
yiinlendiginden insan haklanm yeterinee koruyamlyorlar.
"Bizim maddi irnkiinlanmlz klSlth, bizim gibi ya~ayan biryok aile var ve
hasta olmaktan korkan insanlarlmlz neredeyse. Yani hizmeti geryekten alabilmek iinemli. Bu aym ~ekilde egitim i9in de gegerli."
"Sorun, ba~langI9ta insammlzm bilin9lenmemesinden kaynaklamyor. Bize
zarar gelmesin de ne olursa olsun diye dli~linliyoruz C••• ) Tek weut olabilmeyi
ba~arabilseydik zaten bir sorunumuz kalmaz, olan sorunlarla da yok kolay ba~a
91kabilirdik. Yasalar da yetersiz ve eksik ama degi~tirebileeek ne gUelirnliz ne de
istegimiz var ashnda."
P: (Serbest meslekli teknisyen, ya~ 24)
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K36: insan haklan, insamn dogasl geregi olan evrensel haklandlr.
devletin herkesin giivenligini yasalara uyarak saglamasl,
dii~iince ozgiirliigii,
yasa kar~ISmda e~itlik,
kendi kiiltiiriinii geli~tinne ve anadilini konu~ma,
insan haklanmn kapsamma girer.

•K37: ins an haklan ihlillleri emekl'ilerin kar~lla~tJgI bir sorundur, I'iinkii

varolan sistem hep giil'lii tarafm yararma I'ah~lr.
"Birincisi can giivenligi, ikincisi dii~iince ve dii~iindiiklerini ifade edebilme ozgiirliigii. Ulkemizde de bu ikisi en I'ok ihlill edilmektedir. Nedeni
devletin herhangi bir soyleme izin vennemesidir."
R: (Ev kadml, ya~ 55)
K38: Demokratik bir iilkede laiklik ilkesi manl' ozgiirliigiinii herkese
tanldlgmdan insan haklannm aynlmaz parl'asldlr.
- Dii~iince ozgiirliigiiniin, gosteri ve protesto yiiriiyii~lerinin slmrlandmlmaSI insan haklanna aykmdlr.
- Yasalar herkese e~it uygulanmah, can giivenligi saglanmahdlr.
K39: insan haklanna aykm yasalar iktidar araCI olarak kullamlmaktadlr.
K40: Devlet, herkese i~ olanaklan, yeterli saghk ve egitim hizmeti vermeli, bireyler haklanna sahip I'lkmahdlr.
K41: Giiylii olan hakh ylkar dii~iincesi toplumda yaygmla~ml~tJr.
"Demokratik bir iilkede insanlarm din, Irk ve inanylan anayasal teminat
altmdadlr. Ulkemizde laiklik anayasa giivencesi altmda. Din i~lerini devlet i~le
rine kan~tJnnadan her bireyin istedigi gibi inanlp inanmamak gibi bir ozgiirliigii
vardlr. Kimse digerine inancI ve lrkl dogrultusunda bir iistiinliik iddiasmda bulunamaz.
1I

"Kanunlar herkese e~it uygulanarmyor ( ... ) <;:iinkii ba~ta soyledigimiz gibi
protesto ve gosteri hakklmlzl kanunlann yanh~ tatbik edilmesi yiiziinden kullanamlYoruz. Kuvvetli bir zengin daima hakh I'lklyor diye dii~iiniiyoruz.
DolaylSlyla yargl kurumlanmlza bile (istemeden iiziintii ile) giivenimiz sarslhyor. Ulkede birlik ve beraberligi sarsan en onemli unsur, adaletin adil olarak
dagltJlmamasmdan gelecegini dii~iiniiyorum."
S: ("Siyasi" ozel radyoda i~ deneyimli iiniv. ogrencisi, ya~ 23)
K42: Benim dogrum tarih ve irsan iistiidiir. Bu, bazIlanna gore insan hakkl
degildir ama bence en azmdan hukuk ve adillettir. Eger insanlan ilahi bir takIm
sorumluluklann bilincinde olarak yeti~tirirseniz sorunlar en aza iner.
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K43: Yaptlglm eylemin cezasmm ne oldugunu biliyorsam burada adiUet
vardlr. Devlet, kendi koydugu yasalara uymak zorundadlr. Adilletin oldugu
yerde insan haklan soylemine gerek bulumnaz.
K44: insan haklarl siyasi bir soylemin paryaSI olup iktidar aracldlr. insan
haklarmdan bazl kesimler yararlamrken, bazl kesimler yararlanamlyor, bunun
nedeni de siyasidir.
"Yani insan haldan, eger kendisi her ~eyin tizerinde, yani btiti.in siyasal
dti~tincelerin, btiti.in dtinya gorii~lerinin otesinde tist bir anlama sahipmi~ gibi
davranilmasl benim siyasi gorii~tim aylsmdan bir taktm problemler iyeriyor ( ... )
tist bir soylem olarak insan haklanmn olmadlgml soyltiyorum."
T: (Bayan imam hatip ve tiniversite mezunu, ya~ 29)
K45: insanm kimligini koruma hakkt vardlr. Orm ise en onemli dini kimlik simgesidir. insanm kimligini ya~amasl ozgfuliiktiir. Toplum ve devletin kimligi ile ki~inin kimligi arasmdaki farldlhk adaletli bir biyimde olu~tlirulmaml~sa
insan haklarl yok demektir.
K46: Devlet kendi uygulamalanm begenmeyenlerin protestosunu ~iddet
yoluyla bastmnamah. Devlet toplum iyin vardlr tersi olmamahdlr.
"Hele bizim illkemiz ( ... ) heniiz kimligini bulmu~ bir toplum degil ( ... )
Kimligini bulmadlgl iyin, i~te soyledik ya, insan haldan bir yizgi, i~te bu yizgi
zamana gore degi~iyor. Degi~tigi iyin de saghkh olmadlgml goriiyoruz biz bu
c;izginin. "
"Devletin bir taktm ~eyleri belirleme hakkl var. Dedik ya burada yizginin
neye gore oldugu onemlidir. Bir devlet vatanda§lannm veya topraklarmda
ya§ayan insanlann kthk klyafetine kan§mamah."
U: ("islami ilimler" egitimli, ya§ 30)
K47: insan haklan deyince yasalarl uygulayanlann herkese e§it davranmaSI anla~illr. insan haklanm orf ve gelenelder belirler.
K48: BtiyUk bolgesel e§itsizlik ve bir toplulugun diline ve kiililiriine kar§1
ylktlmasl insan haklanna aykmdlr.
"insan haklanm, insanlann istedigi gibi ya§amasl olarak degerlendirmiyorum. Btiilin insanlar ya§amlan toplumda ya§anilmasl nasll uygunsa 0 ~ekilde
ya§amalan gerekir ( ... )"
"insan haklanm kim belirliyor bu durumda?"
"Ya~amlan toplumun orfti. Yani her toplumun belli bir ya§ama ~ekli vardlr.
insanlara bu §ekilde muamele edilebilir. Toplumun orfti varsa gelenek haline
getirmi§se onu uygulamahdlr."
X: (Ev kadml, ya~ 27)
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K49: insan haklan insanca ya~amak, yani insanm ekonomik iizgiirliigii
olmasl, ba~kasma muhtay olmamas,d,r. Hiy kimseye i~kence yapllamaz.
K50: insan haklan, ancak adaletin ve tiim haklann giivence altma ahmp
korundugu bir hukuk devletinde ya~atllabilir. Adalet i~lemedigi zaman ise polis
hak arayanlara kar~l yasal olmayan ~iddete ba~vurur..
K51: Hukuk devletinde insan haklan bilinci ki~ilere egitim ve terbiye
araclhglyla verilmeli.
"Bazen smlrlamalar gereklidir. Bazen de gereksizdir. Mesela yiirliyii~lere
polis miidahele edince kavga Ylklyor. Kavga ylkml~sa polis miidahale etmelidir.
Polis insan haklanna sayglll degil."
"Polis de bir insan olmasma ragmen sizce neden insan haklarma sayglll
degil?"
"Polisin belli bir giirevi vard,r. SUyluyu yakalamak. CezaYl mahkeme
verir. Polis, yakaladlgl anda ceza veremez."
V: (Emekli i~yi, ya~ 47)
K52: insan haklan iincelikle dii~iince iizgiirliigii demektir. Bunu hukuk
kurallan tamamlar,yasadl~l ~iddet kullamlDl dl~lanml~hr.
K53: insanlar egitimsiz olduklannda sisteme ayak uyduramaYlp kendi
giirii~lerini ba~kalanna zorla kabul ettinnek ister. Egitimli toplum ise tartl~
masml iigrenmi~tir ve insan haklarma sahip Ylkar.
- Ekonomik slkmtllar iyindeki insan, kendisine egitimini yiikseltme ve
tartl~malar i9in zaman aylramaz.
"Biitiin dii~iincelere sayglhynnillr, ancak insanm ya~adlgl toplum iyerisindeki hukuk kurallanna uygun olan dii~iince iizgiirliigiinden yanaYlm."
"Bu hukuk kurallarl toplumun egitim, kiiltiir seviyesine uymayabilir.
Uymad,g, taktirde bunun yine dii~iince ile, fikir ile degi~tirilmesi yanllSlYlm.
Benim dii~iindiigiim dii~iince iizgiirliigii iyinde ~iddet kesinlikle yokhlr."
Y: (Universite iigrencisi, ya~ 24)
K54: insan haklan, her ki~inin iizgiir ve onurlu bi9imde ya~ama haklandlr.
: insan haklan, yasal diizenlemelerle ve sivil toplum iirgiitlerince gergekle~tirilir.

- Polis devleti sivil topluma kar~ldlr.
- Yasalarm uygulanmasmda denetleme mekanizmalan iyi
K55: Varolan diizenden 9lkar saglayan gevreler,
kendileripe tehdit olarak giinnektedir.

i~letilmeli.

dii~iince

iizgiirliigiinii
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K56: Medya, <;lkarlan dogrultusunda insanlan gudulemekten vazgeyip,
insan haklan konusunda kamuoyu olu~turmah.
"Turkiye'de eksik olan -bence-- birinci derecede onemli konu denetleme
mekanizmalanmn i~leyi~inin tam olmamasldlr. Bu insan haklannm kat'i problemi budur. Yani insan haklanmn hangi boyutlarda ele almmasl, i<; hukukun
duzenlemesi, kat'i suretle denetleme mekanizmalanmn <;arkm i<;inde yaglama
pozisyonu gormesi ile mumkun. Yani siz istediginiz kadar bir duzenleme yapm,
bir anayasa duzenleyin ( ... ) fakat pratikte bu hayata ge<;irilemiyorsa bunun bir
manaSl kalmlyor. Ciddi anlamda denetim mekanizmalanmn i~leyi~inin tam
olmasmm saglanmasl gerekiyor. Bu, en buyUk eksiklik bence."
Z: (Danimarka'da i~<;i, ya~ 47)
K57: insan haklan, toplumda herkesin e~it haklara sahip olmasl anlamma
gelir.
K58: Polisin giirevi, kaybolan vatanda~l bulmak ve onun can giivenligini
saglamaktJr.
"Avrupa'daki demokrasiyi Tfukiye'ye ta~Imaya kalkarsamz Tfukiye birka<;
sene iyinde biilunur gider. Zaten Avrupa'nm istedigi de bu. Bu yUzden
Tfukiye'de <;ok slkl bir denetim soz konusu. Boyle bir denetimin uygulanrnasl
lazlm ama <;ok yanh~ uygulamyor ve zaman zaman slradan vatanda~lara yaplImamaSl gereken davram~lar oluyor."
"Denetimden bahsettiniz. Bu denetim nasd olmah?"
"Polisin yok iyi egitilmesi lazlm ( ... ) Denetim konusuna gelince ( ... )
Devletin lhmh olmasl lazlm."
Yukandaki kategoriler sisteminin olu~turulmasmdan sonraki a~amada, 58
kategori mi.iliikat yapdan ki~ilerden baglmslz olarak butUnle~tirilmi~ ve sonuyta
tUm mi.iliikatlardan a~agldaki 4 adet genelle~tirilmi~ kategori elde edilmi~tir:
KG I: insan haklan, tUm insanlann sahip <;lkmasl gereken, devletin ki~i
iizerindeki iktidanm slmrlaYlcl ama kendisi slmrlandmlamayan ki~i hak ve
iizgurlukleri ile sosyal haklardlr. Hukuk devleti ve sivil toplum araclhglyla
konmur. Yargl baglmslzhgma sahip hukuk devletinin ger<;ekle~mesinin varolan
duzenden <;lkan olan baskl gruplan tarafmdan engellenmesi iinlenmelidir. insan
haklarl hi<;bir siyasi ideoloji dogrultusunda ara<; olarak kullamlamaz.
KG2: Egitim, saghk ve <;ah~ma alanlanndaki sosyal e~itsizlikler giderilmeli. Etnik aymmclhk ve asimilasyon onlenmeli.
KG3: Egitim araclhglyla ozerk du~i.inebilen bireylerde insan haklarl bilinci olu~turulmah ve haklann kullamlmasl i<;in ban~<;I1 toplumsal dayam~ma ve
muhalefet (sivil toplum) ger<;ekle~tirilmeli.
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Gorii~lilen yirmidort
tarafmdan kapsanmaktadlr.

ki~iden

yirmihirinin sozleri yukandaki kategoriler

Geriye kalan (S, T ve U simgeli) 3 ki~i ise geleneklerin ya da topluluk kimliginin, yasa koyucuyu ve dolaylSlyla biirokratik kurallan slmrlamasl gerektigini savunrnu~lardlr.
S ye gore yasalar herkese e~it uygulamyorsa ve vahiye uygun iseler burada adiilet vardlr ve bu durumda insan haklarma da gerek yoktur. insan haklarl
siyaset aracldlr. Kendisi de onu aray olarak kullanrnakta sakmca gormemektedir.
T, insanm kendi kimligi (bireysellik) adl altmda topluluk kimligini anlamakta ve biirokratik kurallara kar~l savunrnaktadlr. T, ki~i hak ve ozgiirliiklerini
yalmzca topluluk diizeyine indirgemi~tir: Kimlik korunuyorsa insan haklarl
vardlr. Kavraml yanh~ yorumlaYlp insan haklannm "devlet birey iyin vardlr"
soylemini "devlet toplum iyin vardlr" diizeyine kaydlrml~tlr. Bu nedenle bireysel ozgiirliikler belirleyici olmaYlp topluluk kimligi, ozgiirliiklerin var olup 01madlgml belirlemektedir.
U ise yasalann herkese e~it uygulanrnasml ileri siirer ama yasalann iyinde
e~itlik ve ozgiirliik ilkesinin geryekle~mesini talep etmez. insan haklanm, yasalarl belirleyici bir iist (anayasal) ilke olarak kabul etmeyip orf ve geleneklerin
belirleyiciligini savunur.
S, T ve U ya ait K42-K46 kategorileri biitiinle~tirildiginde a~agldaki
genelle~tirilmi~ 4. kategori elde edilir.
KG4: Adiilet, geleneklerin yasalar tarafmdan iyerilmesi ve bu yasalann
herkese e~it uygulanrnasldlr. Adiiletin oldugu yerde insan haklarl da vardlr.
Yukandaki kategoride insan haklan ile adiilet arasmda bir baglantl kurulmu~sa da adiilet kavraml, insan haklanndan baglmslzla~tlflhp geleneklere bagh
tutulmu~tur. Ba~ka deyi~le bu kategoride toplumsal geleneklerin yasama etkinligi iizerinde belirleyici olmasl savunulmaktadlr. DolaylSlyla insan haklan kavrami, adiiletin biiyiik anlaUsl olarak kabul gormemektedir. Buna kar~lhk, modern hukuk kurammda ki~i hak ve ozgiirliikleri doktrininin oziinii insan haklan
fikri olu~turdugundan gelenekyilikle bagda~amaz.
Geryekten de tarihsel siirey iyinde bireyi devlete (hiikiirndara) kar~1 belli
olyiide koruyan bir doktrinin ortayag hristiyan teolojisinde geli~tirildigi, ancak
kavramm aS11 geli~mesini J. Locke ile ba~layan dogal hukuk felsefesi ve onu
izleyen liberal doktrinlere borylu oldugu goriilmii~tiir (Bkz. Kapiini, s. 23-27 ve
30-40).
YapJlan gorii~melerin biiyiik yogunlugUnda ozgiirliik ve e~itlik yoniinde
talepler ileri siiriilmekle birlikte genellikle insan haklanmn ezelden beri varolup
onlara sahip ylkJlmasl gerektigi gibi bir dii~iince yanSltllmaktadlr. Soyle ki, eger
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hukuk devleti gergekle~irse bu haklara da -muhtemelen yargl araclhglyla- sahip
olunacaktlr. Sivil toplumun i~levi de bu baglamda (onceden varolan) haklardan
herkesin yararlanmasml saglamakta goriilmektedir.
Bu gorii~, kanlmca gergek9i olmayan bir insan haklarl ve demokratik sistem anlaYl~mdan kaynaklanmaktadlr. Birincisi, insan haklanm onceden de belirtildigi gibi insanm dogu~tan varolan haklan bi9iminde dogal hukuk felsefesi
araclhglyla tammlamak olanakslzdlr. Dogal hak kavrammm kendisi bile geli~
kilidir, 9iinku doga durumunda toplumsal siizle~me olamayacagmdan hak ve
hukuktan da soz edilemez. Basit bir deyi~le dogal durumda "onnan kanunu"
daha dogrusu kanunsuzluk hakimdi. DolaYlslyla insan haklan baglammda iinceden beri varolan haklardan ya da onlara sahip 9lkmaktan siiz etmek olanakslzdlr.
Ki~i hak ve ozgtirltiklerine ancak devlet olu~umu demokratik a~amalar ge9irdikten sonra, ki~iyi devlete kar~l koruyan yasalar araClhglyla sahip olunmu~tur.
Diger yandan, ki~i hak ve iizgurltiklerini gereksiz yere slmrlandmlrnasma
izin venneyen bir anayasa ve hukuk devletinin varhgl klasik hak ve iizgtirltikleri
ya~ama ge9irebilir ama insan haklan kapsamma alman sosyal haklann ne 019ude, ne zaman ve kime verilecegi konusunda belirleyici olamaz. Ozellikle sosyalhaklar ancak ilgili yasalann 9lkanlmasl sonucunda kazamlabilir. Ba~ka deyi~le anayasaya dayanarak sosyal haklar talep edilebilir ama genellikle yargl
karanyla verilemez, 9iinkti haklarm maddi gergekle~tirimi i9in siyasi sorumlulugu siyaset9ilerin ustlenerek yasa yapmalan ve bu yasalann uygulanmasml
denetlemeleri gerekmektedir (Bkz. Hesse, s.117).
Giirii~ti1en ki~ilerin demokratik sistem anlaYl~l ise ~iiyle iizetlenebilir:
Kamuoyu herkesin birtaklm haklarl oldugu dogrultusundaki bilin9lenmeyle
olu~mah ve (verilmeyen) haklann almmasl i9in harekete geyilni.elidir. Bu durumda almacak haklann niteligi konusundaki tartl~malar da gereksiz klhnml~tIr.
Varoldugu iddia edilen haklarm ahnamamasmm nedeni olarak ylkarlarl
bozulacak olan gUylti basla gruplan' giisterilmi~ ve biiylece sorunun sistemden
kaynaklandlgl imlenmi~tir. Oysa sivil toplumun etkin oldugu demokratik bir sistemde azmhgl temsil eden baskl gruplan ne kadar gU9lti olsalar bile sosyal haklann ya~ama ge9irilmesini engelleyemezler.
Bununla birlikte, gergek anlamda demokrasi ile buna uygun anayasal
duzenin varoldugu durumlarda bile daha iince de belirtildigi gibi sosyal haklarm
kitlesel dtizeyde kazamlmasl iimegin yargl karanyla gergekle~emez. Sosyal haklar sorununun9iiztimu i9in ideal durumda kimin, hangi haklardan yararlanmasl
gerektigi tizerinde kamuoyunda alalel bir tartl~ma sonucunda "olmasl gereken"
uzerinde uzla~ma gereklidir. Sivil toplum ancak bu fur tartl~ma olanaklanm
yarattIgl ii19ude i~lev kazamr. Sorun, belli durumlarda genel yarann ne oldugu
konusunda ge9ici de olsa ortak bir kamya vanlmasldlr. Diger yandan kamuoyun-
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da hangi haklardan kimin yararlanmasl gerektigi tartl~lhp belirlendikten sonra
biirokrasi tarafmdan bir de maddi olabilirlik smamaSI yaplhr. Siyasetyiler ise bu
tartl~malara katlldlklan gibi kamuoyu ile biirokrasi arasmda araclhk yaparlar ve
sonunda gereken yasalarl ylkarma gorevi onlara dii~er. Klsacasl yukarldaki
siireylerden baglmslz olarak sosyal e§itsizliklerden birini gideren herhangi bir
sosyal hakkm varhgmdan soz edilemez.
insan haklarl sorunu yok boyutlu ve kanna~lk olup yoziimii kamuoyunda
akilCI, ozgiir, gUl' etkilerinden ve ileti~im yarpltmalanndan anndlfllml~ e~itlikyi
bir tartl~ma ortammm olu~masml gerektinnektedir. Atiayasa ise her~eyden once
bu tiir tartl~ma ortammm olu~masl ko~ullanm saglamah ve bu I'eryevede yasalann ve uygulamalannm anayasal ilkelere uygunlugu denetlenebilmelidir. Bu bir
hukuk devleti talebidir ve bu talep, gorii~iilen ki~ilerin biiyiik yogunlugu tarafmdan ele~tirel biyimde dile getirilmi~tir. Aticak taleplerin nasil geryekle~tirilecegi
konusunda ileri siiriilen gorii~ler yukandaki nedenlerden dolaYI geyersizdir.
Ba~ka deyi~le ki~iler genellikle sorunun bilincindedir ama nasil yOziirne kavu~
turulacagl konusundaki gorii~lerinin geryekyi olmadlgl ortaya Ylkmaktadlr.
Son olarak yeniden "malzeme" konusuna deginecegim. Toplumsal bilinci
saptamak amaclyla insan Haklan Dernegi yiineticileri ile gorii~me yapilmasl ilk
baki~ta yeli~ki olarak goziikse bile dernek, toplumdan gelen istek ve §ikayetlerin
aym zamanda sozciiliigunii iistlendiginden yoneticilerin gorii~leri bu ayldan yorumlanchgmda katki yaplcl nitelik kazanmaktadlr.
Yukandaki gorii~me1erin saYlsal yontem aylsmdan toplumu temsil
nite1iginde olmaYlp yalmzca kentsel kamuoyundaki bilinl'lemne diizeyi iyin
tipik ornekler olu§turdugunu vurgulamak gerekir. Tipiklik nedeniyle, yine de
daha geni~ yapb bir biiyiikkent ara~!innasmda almacak cevaplann buradakine
benzer tiirde olacagml soylemek kanlmca yanh~ olmayacaklir. Gorii§iilen ki§iler, toplumda insan haklarl konusundaki onyargllardan ve bilgi eksikliginden soz
etmektedirler. Bu eksikligin halk egitimi araclhglyla giderilmesi gerektigi ku§ku
gotiirmez.
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ABSTRACT

How does the human rights set into the urban people's conscious as a concept? In the article writer, first, tries to answer the question. Because of this he
interviewed 24 persons ant then collected this conversation as a text. Author
used a methOd, which is called content analyses technique that builds up by P.
Mayring to analyze the texts.
Afler then he classified 21 of the interviews' contents as tree different categories. In these categories, it is demanded basic rights and freedoms, social
ana cultural rights and civil society. Tradition is more important than human
rights in the general categories that derived from the other tree interviews.
Briefly, it is required to create a free discussion atmosphere to solve the
human rights problem.
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