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RTÜK Başkan Yardımcısı ve Başbakanlık İnsan Hakları Komisyon üyesi
Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu, "Yargı, yürütme ve medya insan
haklarını ihlal ediyor" dedi.

DİYARBAKIR-Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi ve Başbakan Başdanışmanı
Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu, insan haklarının bir lütuf olmadığını söyledi. Mevlana'dan
örnekler veren Fendoğlu, "Mevlana, 'kim olursan ol, yine gel' diyor. Bu bir çoğulculuk
anlayışıdır. Bu insan algısıyla dünyayı görmemiz lazım." dedi.

HAK İHLALI YAPILIYOR
Diyarbakır İl İnsan Hakları Kurulu, Devlet Diyatrosu Salonu'nda "İnsan Hakları Konferansı'
düzenledi. Vali Mustafa Toprak, ilçe kaymakamları, daire müdürleri ile öğrencilerin katıldığı
konferansta konuşan Başbakanlık İnsan Hakları Komisyonu eski Başkanı Prof. Dr. Hasan
Tahsin Fendoğlu, Türkiye'de en Çalışkan 10 insan hakları kurulu arasında Diyarbakır'ın da
bulunduğunu söyledi. Türkiye'da yazılan kitapların Paris'teki kütüphanelerde bulunmadığına
işaret eden Fendoğlu, "Bizim bu konuda daha çok çalışmamız gerekiyor. Bölgesel gücüz; ama
küresel güç olmalıyız. Kendi insanımıza yönelik insan hakları oluşturmamız lazım. İnsan
hakları ihlallerini yargı, yürütme ve medya yapıyor." şeklinde konuştu.
TELEVİZYON DİZİLER
Son dönemlerde hazırlanan televizyon dizilerini eleştiren Fendoğlu, "Medya suçsuz bir insanı
bir günde ya vezir ya da rezil edebiliyor. Sözde töre ve namus olaylarının son bulması için
yayınlanan diziler, aksine cinayetlerin işlenmesini artırmış olabilir" dedi.
"İnsan hakları, insanın onurunu ve şerefini korumaktır" diyen Başbakanlık İnsan Hakları
Komisyon Üyesi Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu, şunları söyledi: "Türkiye'nin insan hakları
raporunu sürekli Amerika yazıyor deniyordu. Dedik ki artık biz yazalım. Türkiye'nin 2007
insan hakları raporunu biz yazmaya başladık. 2008 raporunu da biz yazdık. Türkiye'nin
eksikliklerini gördük. Dışişleri Bakanlığı bize yazı yazdı. Dedi ki ABD'nin İnsan Hakları
raporları ekte sunulmuştur. Ben de bakanlığa cevaben ABD Google'den yararlanıyor diye
cevap verdim. Artık insanlar cezaevlerinde Kürtçe konuşabiliyor. Bu tür hak ihlalleri
yaşanmıyor".
Adını açıklamayan bir öğrenci ise Fendoğlu'ya yazılı olarak, Diyarbakır'ın Erimli köyünde 13
yaşındaki kızların zorla evlendirildiği bilgisini ulaştırdı.
Konuşmaların ardından Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, konferansa katılan Prof. Dr. Hasan
Tahsin Fendoğlu'na bir plaket sundu. Fendoğlu ve Vali Toprak, insan hakları konulu
kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere başarı belgesi verdi.

