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ÖNSÖZ

Temel haklar ve özgürlükler özünde insan haklarını oluşturan insanın doğuştan elde ettiği
devredilemez haklardır. Öncelikle, insan hakları; dil, din, ırk, coğrafya, kültür gözetmeksizin tüm
insanların doğuştan elde ettikleri, ‘insan onuruna’ yakışır bir hayat sürebilmeleri için, yurttaş ve devlet
arasındaki ilişkileri düzenleyen, vazgeçilemez haklar olarak tanımlanabilir.
İnsan hakları ve medya karşılıklı etkileşim, bağlılık ve bağımlılık içinde toplumsal hayatı
doğrudan etkileyen iki kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde yaygın olarak insan hakları
olarak isimlendirilen temel haklar ve özgürlükler içinde yer alan basın özgürlüğü ve düşünceyi ifade
etme özgürlüğü medyanın var oluşunu sağlayan temel haklardır. Basın ve ifade özgürlüğü olmaksızın
medya, medyanın dördüncü güç olarak da tanımlanan denetleme işlevi olmaksızın insan haklarının
korunup geliştirilmesi mümkün değildir.
Bu nedenlerle, temel hak ve özgürlükleri oluşturan insan hakları ve medya ilişkisi gazetecilik
uygulamaları açısından özel bir önem taşımaktadır. Başka hiçbir meslek yoktur ki varoluşu, toplumda
sağlıklı bir işlev görmesi doğrudan insan haklarının varoluşuna bu denli bağlı olsun. Bu nedenle
gazetecilik öğrencilerinin temel hak ve özgürlükleri kavrayarak, insan hakları anlayışı geliştirmeleri
ve profesyonel çalışma hayatlarını hak ve özgürlükleri gözeterek sürdürmeleri bu dersin temel
amacıdır.
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YAZAR NOTU

Çağımızı etkileyerek değiştirip dönüştüren en önemli iki kavramın temel hak ve
özgürlükleri içeren insan hakları ve medya olduğu üzerinde toplumsal bir uzlaşma bulunmaktadır.
Bu nedenle gerek insan hakları gerekse medya hem özgün karakterleri hem de birbirleri üzerindeki
etkileri ve etkileşimleri açısından incelenmeyi zorunlu kılmaktadır. Özellikle geleceğin
gazetecilerinin eğitimi söz konusu olduğunda, kendisi de temel hak ve özgürlükler içinde yer alan
basın özgürlüğü ve düşünceyi ifade özgürlüğünün bir ürünü olan gazetecilik uygulamalarının insan
hakları ile ilişkisi özel bir önem kazanmaktadır. Bu dersin ve bu kitabın gazetecilik öğrencilerine
hak temelli gazetecilik uygulamalarının alt yapısını oluşturan insan hakları bilinci ve farkındalık
oluşturarak medya bilgilerini yenilenmiş bir perspektif oluşturması amaçlanmaktadır.

XII

1. GENEL HAKLAR OLARAK İNSAN HAKLARI'NIN TARİHİ VE
FELSEFİ KAYNAKLARI

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde insan haklarının tanımı ve kavramsal çerçevesine ilişkin temel bilgileri
edinerek, insan haklarının tarihi ve felsefi kaynaklarının başlangıç noktasını oluşturan Antik
Yunan ve Roma Çağı ve kültüründe insan hakları ve onun hukuki kaynağını oluşturan doğal
hukuk tartışmalarını gözden geçireceğiz.

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1)

İnsan hakları nasıl tanımlanır, bu tanımlamanın temel ilkeleri nelerdir?

2)
İnsan hakları kavramının tarihsel ve felsefi serüveni Yunan ve Roma kültürlerinde
nasıl bir evrim geçirmiştir?
3)
Temel Haklar, İnsan Hakları ve Doğal Haklar arasında ne tür farklılıklar ve
benzerlikler vardır?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

İnsan Haklarını tanımlamayı Karşılaştığımız
olayların Okuma
ve
verileri
öğrenme
veya haber konularının temel değerlendirme, ders sırasında
hak ve özgürlük dolayısı ile tartışma
insan hakları sorunu olup
olmadığını kavrama
İnsan hakları
kazanma

farkındalığı Tartışılmakta olan konuların Okuma, ders tartışmaları
veya haber konularının insan haber analizleri ile diğer
hakları kapsamında olup verilerin değerlendirilmesi
olmadığı
konusunda
farkındalık kazanarak konu
ve haberi doğru bir bağlama
oturtma yeteneği edinme

Hak ve özgürlüklerin Yunan
– Roma çağında tarihsel ve
felsefi
kökenlerinin
öğrenilmesi

Konunun tarihsel ve felsefi Okuma
kökeninin
öğrenilmesi başvurulması
aracılığı ile geçmişi anlama
ve
geleceği
öngörme
kapasitesi kazanma

kaynaklarına
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Anahtar Kavramlar

Temel hak ve özgürlükler, insan hakları, doğal haklar, insan haklarının temel ilkeleri,
Aristoteles, Platon, Euripides, Çiçero
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Giriş
Yirmi birinci yüz yılın içinde olduğumuz ilk yıllarında öne çıkarak toplumsal yaşamı en
çok etkileyen kavramlar arasında medya ve insan hakları günümüzde özel ilgi konusu olmuştur.
İletişim teknolojilerindeki gelişmelerin baş döndürücü hızı sayesinde medya her zamankinden
farklı ve güçlü bir nitelik kazanmıştır. İnsan hakları ise artık demokratikleşmenin ön koşulu
olarak toplumsal kabul görmüş ve gerek uluslararası ilişkilerde gerekse çok sayıda ülkenin iç
işlerinde öncelikli bir önem ve güç kazanmıştır.
Soğuk Savaşın sona ermesiyle birlikte 1990’larda başlayan süreçte insan hakları
söylemi uluslararası ilişkilerde geçmişe oranla daha güçlü bir yer edinmiştir. Sadece
devletlerarası ilişkiler yönünden değil, küreselleşme koşullarındaki yeni bin yılın yönetsel
ilkeleri olarak da insan haklarının yaygınlaştırılması amaçlanmıştır. Böylelikle Soğuk Savaş
sonrası küreselleşen dünyada insan hakları, yenidünya düzeninin, söylem boyutunda bile olsa
öne çıkardığı kavramların başında yer almıştır. 1993 yılında BM tarafından Viyana’da
gerçekleştirilen ve 171 ülkenin katılımı ile kabul edilen Viyana Bildirgesi ve İnsan Hakları
Dünya Konferansı Eylem Programında insan haklarının ve temel özgürlüklerin saygı görmesi
ve yaygınlaştırılması tüm devletler için bir yükümlülük olarak tanımlanmış, bu hak ve
özgürlüklerin evrensel karakterinin sorgulanamaz olduğu belirtilmiştir.
Bütün bunların sonucunda yeni yüz yıla damgasını vuran medya ve temel haklar- insan
hakları kavramları ulusların ve bireylerin yaşamlarında etkin bir yer almış, aynı zamanda bir
birleri üzerinde de etkili olmuşlardır. Bütün bunların yanı sıra, insan hakları ve medyanın
varoluşsal bir bağla birbirlerine bağlı oldukları, biri olmadan diğerinin var olamayacağı gerçeği
de hatırlandığında, medya ve insan hakları arasındaki etkileşimin özel konumu özel bir ilgiyi
hak etmektedir. Çünkü insan hakları ve medya arasındaki bu etkileşim yeni yüzyılın toplumsal
yapısını anlamamız açısından yeni olanaklar sunmaktadır.
İletişim teknolojisindeki gelişmelerin kazandığı olağan üstü ivme, medyayı tüm
dünyanın başat bilgi kaynağı haline getirirken, medyayı gerçeğin başat inşa mekânı haline de
getirmiştir. Medya, artık, temel söylem üreticisi olarak olgu ve olaylar, ulus ve halklar
hakkındaki egemen söylemlerin de en etkin yeniden üreticisi ve temsil alanı olmuştur. Bu
noktada medyada çağın en önemli kavramlarının başında gelen insan hakları söylemi ne ölçüde
yer bulabilmektedir ve bu söylem nasıl inşa edilmektedir soruları önem kazanmaktadır.
Öte yandan, insan haklarına saygı ilkesi, araçsallaştırılmış olsa da, uluslararası
ilişkilerde de etkin bir konum kazanmaktadır. İnsan haklarının ihlal edildiği ülkeler, uluslararası
eleştiri ve yaptırımlara maruz bırakılmakta ve insan haklarına saygılı bir yönetim anlayışına
davet edilmektedirler.
Bu çerçeveden bakıldığında insan hakları normlarının yeterli saygıyı görmediği ve
uygulama alanı bulmadığı gerekçesi ile yoğun eleştiriye uğrayan ülkeler temel hak ve özgürlük
alanlarını geliştirme çabasındadırlar.
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Medya ve insan hakları arasındaki ilişki çok boyutlu bir etkileşim içerir. Medya, insan
haklarının korunmasında olduğu gibi, ihlal edilmesinde de işlev görebilir. Habercilik tarihi,
haberin ve habercilik yaklaşımlarının insan hakları üzerindeki olumlu ve olumsuz her iki
işlevinin de örnekleri ile doludur. Mesleki faaliyetlerini yürütürken, insan hakları ihlallerinin
haberleştirilmesi hala, habercilerin yaşamlarını tehdit etmektedir. İki yüz yirmi yıl önce,
Thomas Paine’in ‘İnsan Hakları’ adlı kitabı yazdığı için karşılaştığı zorluklar, bu gün birçok
ülkede insan hakları habercileri için hala geçerlidir.
Diğer yandan, bütün güçlüklerine rağmen, insan hakları ihlallerinin medya aracılığı
ile deşifre edilip, dünya kamuoyunun bilgisine sunulabildiğinde, insan haklarının korunması ve
geliştirilmesi için ne büyük bir destek sağlayabildiği de aşikârdır. İnsan hakları ihlallerinin
izlenmesi ve belgelendirilmesi konusunda medyanın olumlu işlevi yaşanan pek çok örnekte
kanıtlanmıştır. Ayrıca medya’nın insan hakları farkındalığı yaratmakta oynayacağı rol, başka
hiçbir kurumun yaratacağı olumlu etki ile kıyaslanamaz ölçüde büyük olacaktır. Uluslararası
bir gazetecilik örgütü olan İnsan Hakları İçin Gazeteciler Örgütünün sloganında belirtildiği
gibi; ‘Bir haber dünyayı değiştirebilir’. Ancak bunun için insan hakları haberlerinin etkin
medyada kendine yer bulması yeterli değildir. Bu haberlerin nasıl ele alındığı ve bu haberlerde
ne türden bir söylemin öne çıkarıldığı da özel bir önem taşımaktadır.
Bu gerçekten hareketle hazırlanan bu çalışma, insan haklarının önemine vurgu yaparak,
Eleştirel medya yaklaşımı perspektifinden, gazetecilik uygulamaları ve medya ilişkisine
yoğunlaşmaktadır.
Bilindiği gibi, kültürel ve toplumsal çatışmalar hakkında kamusal tartışmanın
yürütüldüğü öncelikli alan haber medyasıdır. Haber medyasında yürütülen kamusal tartışmalar
da aslında her bir çıkar grubu tarafından, konuyla ilgili kendi yorumunun toplumsal kabul ve
hâkimiyet kazanması için verilen mücadelelerdir. Sembolik anlam dünyası içinde verilen bu
mücadelede medyanın gücü onun tanımlama yeteneğinden kaynaklanmaktadır. Medya
gerçekliği tanımlamakla onu belli bir perspektiften inşa eder ve seçilmiş olan tanımlama temsile
dönüşerek, olay ve olgulara anlam verir. Anlamlandırma iktidar gerektirir ve iktidar ideolojisi
ile yakından ilgilidir. Modern toplumun en etkili ideolojik kurumlarından birinin iletişim
araçları olduğu ve ideolojilerin büyük oranda iletişim araçları aracılığı ile yeniden üretilen ve
yaygınlaştırılan söylem yoluyla edinildiği bilinmektedir. O nedenle gazeteci ve medya
çalışanlarının ürettikleri söylemin, temel hak ve özgürlükler ile insan hakları açısından
toplumsal etkilerinin bilincinde olması özel önem taşımaktadır.
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1.1. İnsan Haklarının Tanımı ve Kavramsal Çerçevesi
İnsan hakları, her kültür ve ülkede, insanları başta devlet ve kurumların istismarına karşı
koruyan ve onların insan onuruna yaraşır bir hayat sürmelerini sağlayan, temel ahlaki
garantilerdir. Ülke yetkilileri veya hukuk sisteminin bu hakları tanıyıp tanımadığına veya
uygulayıp uygulamadığına bakılmaksızın, insan hakları herkesin doğuştan gelen, feshedilemez
haklarıdır. Ahlaki dayanağı nedeniyle, insan hakları hukuki haklardan farklı olsa da hukuk
tarafından korunmalıdır. İnsan haklarının hayata geçirilmesi ile ilgili temel sorumluluk
bireylere değil devletlere ve otoritelerine aittir çünkü insan hakları fikrinin ortaya çıkma sebebi
bireyi devletin keyfi tutum ve muamelesinden korumaktır. Ancak günümüzde bireylerin de
sorumlu oldukları noktalar bulunmaktadır, örneğin ayrımcılık yapmama sorumluluğu bu
kapsamda değerlendirilir.1
Bu açıklamalar ışığında temel hak ve özgürlükleri kapsayan ve insanlığın iyiliğini
gözeten bir ideali de içermesi nedeniyle insan hakları olarak isimlendirilen kavram kısaca şöyle
tanımlanabilir;
İnsan hakları, her bireyin insan olarak doğması nedeniyle doğuştan elde edilen, insan
onuruna layık bir yaşamı amaçlayan, bu amaçla devlet- birey ilişkilerini düzenleyen,
vazgeçilemez-feshedilemez haklardır.
Yukarıdaki tanımı temel aldığımızda görülecektir ki, insan hakları 4 temel ilke üzerinde
yükselir.
1)
Her bireyin insan olarak doğması nedeniyle doğuştan elde edilen haklar olan
insan hakları, ırk, din, dil, coğrafya, kültür farkı tanımaksızın tüm insanların sahip
olmayı doğuştan elde ve hak ettiği haklardır.2
2)
İnsan haklarının temel amacı insanın insan onuruna yaraşır bir hayat
sürdürmesini, insanı küçük düşüren, onurunu kıran her tür koşuldan uzak bir hayat
kurmasının koşullarını yaratmayı amaçlar.
3)
İnsan hakları, devlet ve birey-yurttaş arasındaki ilişkileri düzenler. Devlet ve
devlet adına çalışanların insan onurunu kıracak, hak ve özgürlüklerini kısıtlayacak,
hukuk dışı uygulamalardan uzaklaştırarak güçlü olan devlet karşısında bireyin
güçlendirilmesini hedefler.
4)
İnsan hakları ona sahip olan bireylerin vazgeçemeyeceği veya devletlerin
feshedemeyeceği (geçersiz kılamayacağı) haklar olarak koruma altındadır.

İnsan hakları tanımı tartışmaları için bkz: James Nickel, Making Sense of Human Rights: Philosophical
Reflection on the Universal Declaration of Human Rights, Berkeley, University of California Pres, 1987, pp. 561–
2
2
Bu ilkenin doğal hukuk kavramı ile ilişkisini ileriki bölümlerdeki okumalarınızda dikkate alınız)
1
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İnsan haklarının temel ilkeleri olarak nitelendirilebilecek ki daha pek çok niteliği de
ekleyebiliriz bu ilkelere, bu dört ilkeyi karşılaştığınız olay ve durumları değerlendirirken
dikkate alabilir ve ilgili durumun insan haklarına ilişkin olup olmadığını değerlendirmek üzere
temel ölçütler olarak değerlendirilebilir. Yanı sıra konuya ilişkin bazı felsefi tartışmaları da
dikkate almak yararlı olacaktır. Bu tartışmalardan ikisi insan haklarının felsefi meşruiyeti ile
ilgili tartışmalar olan ‘Yarar Teorisi’ ve ‘İrade Teorisi‘ olmak üzere iki temel yaklaşım üzerinde
temellendirilmiştir.
Thomas Hobbes’ddan başlayan, James Nickel, John Finnis gibi düşünürlerin katkısıyla
gelişen yarar teorisine göre insan hakları insanın insana yaraşır bir hayat yaşayabilmesi için
gerekli koşulları güvenceye almak için uygun araçlardır ve bu temelde meşrudurlar. İrade
teorisi ise insan haklarının meşruiyetini insanın özgürlük kapasitesine dayandırır. İnsanın ayırt
edici özelliğinin özgürlük kapasitesi olduğu gerekçesi ile tüm hakların aslında ‘tüm insanların
özgürlükte eşit olma hakkı’ olarak özetlenebileceği düşünülür. H. L. A. Hart, Henry Sue, Alan
Gewirth, Ronald Dworkin gibi düşünürlerin katkıları ile gelişen ‘irade teorisi’ hakları kişisel
otonomi beyanı olarak da meşru bulurlar. Bu meşruiyet akli bir varlık olarak insanın eşitçe
özgürlüğü hak ettiği ve bu nedenle insan haklarının meşru olduğu üzerinde durur.
İnsan hakları kavramına yönelik eleştiriler ise ‘Ahlaki Görecelik’ ve ‘Epistomolojik
Eleştiri’ yaklaşımlarında ifadesini bulur.
Ahlaki görecelik yaklaşımı ahlaki değer ve ilkelerin kültürden kültüre değiştiği bu
nedenle evrensel olarak insan haklarının her kültür için geçerli olamayacağı iddiasıyla insan
haklarının evrenselliği iddiasına karşı duruş geliştirir. Dünyadaki kültürel çeşitliliği dikkate
almadan Batılı insan hakları değerlerinin tüm insanlığa dayatılmasını eleştiren bu yaklaşım
kültürlerin ne ölçüde baskıcı ve hak ihlal edici olabileceklerini dikkate almamakla yoğun bir
şekilde eleştirilmiştir.
İnsan haklarına eleştirel bakan bir diğer yaklaşım ise insan haklarının moral haklar
olarak nesnel temele sahip olduğu varsayımına karşı çıkar. David Hume’dan başlayarak,
Ludwig Wittgenstein ve Richard Rorty’nin temsil ettiği bu yaklaşım insan haklarının insanın
akli bir varlık olmasına vurgu yaptığını ancak, insanlığın duygusallığının bir sonucu olduğunu
öne sürer. Rorty’ nin çalışmalarında özellikle vurgulanan bu husus insan haklarının akılcı bakış
açısıyla savunulamayacağını iddia etse de, insan haklarının varlığını her kesin yararına, iyi ve
arzu edilir bulmaktadır. Bu yaklaşım insan duygusallığının da akılcı bir sürecin ve eylemin
parçasıdır diyen ahlak felsefecileri tarafından eleştirilmiştir.3

İnsan hakları ile ilgili tartışmalar için bkz: R. Dworkin, Taking Rights Siriously, London, Duckworth,
1978; James Nickel, Making Sense of Human Rights: Philosophical Reflection on the Universal Declaration of
Human Rights, Berkeley, University of California Pres, 1987;Richard Rorty, “Human Rights, Rationality, and
Sentimantality”. Eds., S. Shute, S. Hurley, On Human Rights: the Oxford Amnesty Lectures, New York,Basic
Boks, 1993
3

9

1.2. İnsan Hakları’nın Tarihi ve Felsefi Kaynakları I: Yunan ve Roma
Çağı
‘İnsan Hakları’ adlı kitabı yazarak, bu günlere dek süren bir mücadelenin öncüsü olan
ve modern çağın ilk insan hakları teorisyeni ve savunucusu tanımlamasını hak eden gazeteci ve
yazar Thomas Paine 1792 yılı aralık ayında Londra’ da ‘’İnsan Hakları’’ adlı kitabı yazmaktan
dolayı gıyabında ‘’fitneci iftira’’ suçunu işlemekten yargılanıyordu. Özünde, yargılanan
gazeteci Thomas Paine’in ‘’İnsan Hakları’’ adlı kitabı ve insan hakları talepleri idi.
“Londra’lı Thomas Paine… Aşağılık, habis fitneci ve kötü bir kişi olup… Kralımıza ve
de bu Krallığın Parlamentosuna karşı… Fitneci iftiralar ihtiva eden ve adı İnsan Hakları olan
eseri yazmış ve yayınlamıştır.”4
İddia makamını temsilen,17 yıl sonra çıldırmakta olan Kral III. George döneminde,
İngiltere’nin 17. Başbakanı olarak hizmet edecek olan Portland Dükü Spencer Perceval’in
ağzından dökülen bu sözler özünde insan haklarının yargılanmasıydı.
İlginçtir, savunma makamını temsilen, mahkemede Thomas Paine’i ve dolayısıyla insan
haklarını savunan kişi ise dönemin Adalet Bakanı Thomas Erksine idi. Parlak hitabeti ile seçkin
bir avukat olarak tanınan Erksine savunmasını “fitneci iftira suçunun İngiliz Anayasasının en
temel ilkesi olan basın özgürlüğüne aykırı olması nedeniyle geçersiz olduğu’’ savına
dayandırıyordu.5
Uzun ve etkileyici savunmalarıyla tanınan, Erksine 4 saat süren savunmasını, Keane’nin
tarifi ile tombul, zengin ve saygın kişiler arasından seçilmiş olan “özel jüri” önünde
tamamladığında imkânsız bir görev üstlendiğini ve bu görevi üstlenmekle sadece iddia makamı
ve jürinin değil sayısız insanın da düşmanlığını kazandığını biliyordu.
Nitekim jüri sözcüsü Campbell, savcının konuşmasına gerek duymaksızın, kararını
açıklamıştı; sanık Thomas Paine suçludur dendi, yazarın ‘İnsan Hakları’ adlı kitabı yasaklandı,
yayıncı hapsedildi, ifade ve yayın özgürlüğünü kısıtlayan yasalar kabul edildi.6
Mahkeme bitmişti ancak asıl güçlük şimdi başlıyordu, mahkemede bulunan izleyiciler
kararı yeterli bulmayıp protestoya başlayınca panik patlak verdi. Amerikan ve Fransız
devrimlerine hizmet etmiş ve bu devrimlerin insan hakları alanındaki kazanımlarına emek
vermiş olan Thomas Paine’i savunduğu için, Adalet Bakanı Erskine’in dostları onun hayatından
endişe ediyordu. Erksine Thomas Paine’i savunacağını açıkladığından beri, Fransız devrimi
yanlısı olmakla suçlanıyor ve çok sayıda ölüm tehdidi alıyordu. Bu nedenle, o’nu mahkeme
salonundan evine kadar sağ salim ulaştırmak bile çok zordu. Dostları endişe ile Erskine’i
adliyenin merdivenlerine çıkarmayı başardıklarında yalnız olmadıklarını gördüler. Bir grup
Londralı, basın özgürlüğünü savunan ve bu nedenle de kısa süre sonra makamından olacak olan
adalet bakanını evine kadar sağ salim ulaştırmak için toplanmış Erskine’i bekliyorlardı. Erksine
John Keane, Medya ve Demokrasi, Çev., Haluk Şahin, İstanbul Ayrıntı, 1993
Age., s. 23
6
Keith S, Kornish, Thomas Paine, ‘çevrimiçi’ www.atheistfoundation.org.au/thomaspaine 02 05 2006
4
5
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“yaşasın Erksine, yaşasın basın özgürlüğü” sloganları ile karşılandı, tezahüratlarla ve kulakları
sağır eden alkış tufanı altında sağ salim evine ulaştırıldı.7
18 aralık1792 günü yaşananlar Aydınlanmacı aklın yorumuyla modern insan haklarının
doğuşunun göstergesi olduğu gibi, insan hakları taleplerinin muktedirleri rahatsız ettiğinin de
göstergesidir. Günümüze dek sürmüş olan ve gelecekte de sürecek olan bu mücadelenin uzun
bir geçmişin ürünü olduğundan hareketle, insan haklarının çağlar boyunca geçirdiği evrimin
gözden geçirilmesi gerekmektedir.

1.2.1. Antik Yunan’da İnsan Haklarının Felsefi Kaynakları
Tarih boyunca, 4000 yıllık Hammurabi Kanunlarından, Antik Çağ Yunan
düşünürlerinin çalışmalarına dek birçok metin insan haklarına ilişkin temel bazı kavramların
varlığını ve tartışıldığını kanıtlamaktadır. Ancak bu dönemin insan hakları kavramı bugün
anladığımız anlamda, modern insan hakları bağlamından çok uzaktır ve klasik çağ
düşünürlerinin insan hakları kavramının ana kaynaklarından biri olduğu görüşü sorgulamaya
açıktır.
Antik Yunan ve Roma düşünürleri ile birlikte kutsal metinler dönemin temel düşünsel
referanslarıdır. Bu referanslara ilişkin entelektüel tartışmalar çeşitli perspektifleri içermekle
birlikte, önemli ayırıcı özellikleri; köleliği, itaati, uzlaşmazlığı ve ırk ve cinsiyet ayrımcılığını
meşrulaştıran nitelikleridir. Bu nedenle de, insan hakları değil insan hakları ihlalini
meşrulaştıran metinler olarak da okunmayı hak ederler. Hint, Çin, Mezopotomya, Eski Yunan
ve Roma, Eski Türk uygarlıkları dâhil olmak üzere, eski uygarlıklar hukuk düzenlerinin
hepsinde kölelik meşru bir kurum olarak tanınmıştır.8 Bu nedenle, Aydınlanma öncesi dönemi
tarihsel bağlamına uygun olarak, köleci ve ayrımcı bir toplum olduğu gerçeğini unutmadan
değerlendirmeliyiz.
Yunan ve Roma uygarlıklarının her ikisi de, yurttaş olanlar ve olmayanlar ile özgür
olanlar ve olmayanlar temel ayrımı üzerine inşa edilmiştir. 9 Bu inşanın söylem üreticileri
arasında yer alan Platon’un (İ.Ö 427-347) Devlet Adamı (Statesman) adlı çalışmasında, köleleri
tanımlayışındaki nefretçil ton ve iğrenme duygusu çok açıktır. “Köleler ev içinde bulundurulan
hayvanlar statüsünde sayılırlar ve köle sınıfı, boyunduruğa koşulmuş ve pislik içinde debelenen
hayvanlar gibidir.” Köle ile köpek veya koyun arasında fark görmeyen düşünür, Devlet adlı
çalışmasında, kadınla erkek arasında ise büyük bir yaradılış farkı olduğunu belirtir, tabii ki
kadının aleyhine bir farktır bu.

7

J. Keane, a.e., s.25
G. Bozkurt’tan akt: M. Semih Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş,
4. baskı, İstanbul, Beta, 2003, s. 5
9
Micheline R. Ishay, The History of Human Rights, Berkeley, University of California Press, 2004 pp.
32,33
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Dönemin bir diğer etki yaratan düşünürü Aristo (İ.Ö 384-322) ise daha da ileri gider.
Aristo Politika adlı çalışmasında “Erkek ve kadın arasında, ilki (erkek) doğası itibarıyla üstün
ve yönetici, sonraki (kadın) aşağı ve yönetilendir” demekle kalmamış, “Köleler ve hayvanlar
özgür varlıklar değildir ve mutluluktan pay almazlar” demeyi de ihmal etmemiştir. Bütün
bunları aktaran Ishay haklı olarak şunu vurgulamaktadır; “Kadınlar köleler ve homoseksüellere
daha şiddetli ceza ve daha az hak veren antik geleneğin, insan haklarının gelişmesine katkıda
bulunduğu savını bazıları sorgulayabilir.”10
Bu bağlamda benzer bir sorgulamayı anlamlı bulan Chun, söz konusu klasik doktrinlerin
günümüzdeki insan hakları kavramlarıyla bağdaşıp bağdaşmadığı sorusu önemlidir demekte ve
bir diğer boyutu eklemektedir;
“Özellikle hiyerarşik (örneğin Konfüçyuscu itaat düzeni), dışlayıcı (örneğin Atina’da
köleliğe dayanan yurttaşlık düzeni) ve uzlaşmaz (örneğin kutsal savaşlara yol açan dinsel
hoşgörüsüzlük ) geleneklerle ilgili zorluklar, hemen göze çarpıyor. Ancak şu nokta önemlidir:
Bu geleneklerin her birinde, değerli hümanist öğeler göze çarpıyor ve bunlar, günümüzde
benimsediğimiz insan hakları tasarımını etkileyen ya da onu temellendiren öğelerdir.”11
Zayıf olmakla birlikte, Antik Yunan ve Roma döneminde insan hakları tasarımını
etkileyen temel öğeler Stoacı ve Epikürcü okulun kurucuları Finikeli Zenon (İ.Ö 322-264) ile
Epikuros’un (İ.Ö342-271) öğretilerinde ilk izlerini bırakmıştır.
Düşmanlarınca kendisine karşı kullanılmış olmasına rağmen, Epikuros, okuluna
kölelerini ve odalıklarını da alarak ayrımcılıktan uzak eşit eğitim hakkını ilk tanıyan
filozoftur. 12 Hakların ve özgürlüklerin yalnızca vatandaşlara tanınmasını eleştiren Epikürcü
okula göre, toplum aslında yöneticilere bir dizi yetki, yönetilenlere de bu yetkileri kısıtlayan bir
takım haklar sağlayan bir sözleşmenin ürünüdür.13 Bu tanımlaması ve gerekse dünya devleti
tahayyülü ile döneminin seçkin düşünürleri arasında yerini alan Epikur için yüz yıllar sonra
Karl Marx, şöyle demiştir; Epikuros, İlk Çağda, düşünceleri aydınlatmak isteyen tek kişi oldu.14
Helenistik Çağ Yunan düşüncesine damgasını vuran bir diğer okul olan Stoacılık
öğretileri, Zenon’dan sonra Roma çağında da güçlü bir şekilde, kendisi de bir köle olan
Epiktetos, dönemin en önemli hatibi Çiçero, düşünür Seneca ve İmparator Marcus Aurelius
tarafından geliştirilmiş ve yaygınlaştırılmıştır. Bir imparator ve bir kölenin aynı felsefi
öğretilerden beslenmesine şaşmamalı. Çağı için görece insan hakları duyarlılığına sahip bir
öğreti olmasıdır belki bunun sırrı. Nitekim Semih Gemalmaz da bu okulun insan hakları
düşüncesinin tarihsel serüvenini izlerken, döneminin en önemli düşünce okulu olduğunu
belirtiyor. Tanrı babamızdır ve biz hepimiz kardeşiz Romalı ya da Atinalı değil evren
10

Ishay, a.e., p. 54,55,56
Lin Chun, İnsan Hakları ve Demokrasi İlişkisini Açıklığa Kavuşturma Denemesi, Elli Yıllık
Deneyimlerin Işığında Türkiye’de ve Dünyada İnsan Hakları Ed., İonna Kuçuradi, Bülent Peker, Ankara, Türkiye
Felsefe Kurumu Yayınları, 2004, s. 173
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Bertrand Russel, Batı Felsefesi Tarihi, C. I, İstanbul, Say Yayınları, 2002, s.391
13
Gemalmaz, , A.g.e,, 4.baskı, Beta Basım, İstanbul s. 10
14
akt; Server Tanilli, Yüzyılların Gerçeği ve Mirası, C 1, İstanbul, Say Yayınları, 1984, s.402
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yurttaşıyız diyerek Platoncu ve Aristotelesci adalet anlayışına insanların eşitliği anlayışını
ekleyen Zenon ve ardıllarının Stoa öğretisi böylelikle Roma çağında doğal hukuk ve doğal hak
kavramına giden düşünce yolunun ilk taşlarını döşemiştir.
Buradan da Thomas Paine’nin İnsan Haklarını dayandırdığı doğal haklar kavramına
giden yol açılmıştır. 18. yüz yılda Thomas Paine’nin yargılanmasına ve mahkûm olmasına
neden olan İnsan Hakları adlı kitabının temel argümanı olan doğal hak kavramının köklerini
Stoa öğretisinde bulabiliriz.

1.2.2. Roma Çağında İnsan Haklarının Hukuki Kaynağı: Doğal Hukuk
“İster aydın ister cahil kesimlerden gelsin, yaradılışa ilişkin bütün tarihler, bütün
geleneksel rivayetler bir takım düşüncelerinde, ya da özel inançlarında değişik olsalar bile bir
noktada insanın birliği noktasında tamamen hemfikirdirler. Bununla; insanların tümünün eşit
düzeyde olduklarını; sonraki kuşakların doğum yoluyla değil de yaradılış yoluyla varlıklarını
sürdürdüğünü, önceki kuşakların, sonraki kuşakları sadece tarihe taşıdığını, bu şekilde de
herkesin eşit şekilde, eşit doğal haklara sahip olarak doğduğunu kastediyorum… Doğal haklar
insana varlığının hakları olarak aittir: Bütün akli ya da fikri hakları, aynı zamanda, başkalarının
doğal haklarına zarar vermeyen, rahat ve mutluluğu için serbestçe hareket etme hakları bu
cinstendir… Her uygar hak bir doğal haktan doğar.”15
Bu sözleriyle Thomas Paine’ in insanın insan olarak doğması nedeniyle, doğuştan elde
ettiği haklar şeklinde formüle ettiği doğal haklar Roma döneminde özellikle imparatorluk
döneminin değişen sosyo- ekonomik yapısıyla yakından ilişkilidir.
Plato ve Aristo da dâhil olmak üzere hiçbir Yunanlı düşünür, adalet dışında hak (right)
kelimesine karşılık olabilecek bir kelime kullanmamışlardır.16
İngilizcede right olan hak sözcüğü Germanik kökenli olup Latince ius-iura teriminden
gelmiştir. Hak, doğru ve ödev anlamlarının yanı sıra hukuk anlamını da içermekte idi. Yurttaşlar
hukuk sistemi içinde hak-ius iddia edebilirlerdi ancak yine Yunanlılarda olduğu gibi
Romalılarda da insan hakları kavramı mevcut değildi.17
6. yüz yılda İmparator Justinianus tarafından isimlendirilen, doğal hukuk kavramı, her
ne kadar bu günkü anladığımız anlamda bir doğal hak ve hukuk içeriğine sahip olmasa da,
Stoacı “koinos nomos” kavramının hukuksallaştırılmış versiyonudur ve bu gün insan hakları
denilen kavramlar Roma hukukçularının ve düşünürlerinin doğal haklar dediği kavramın

Thomas Paine, İnsan Hakları, İstanbul, Belge Yayınları, 1985 s. 89–92
H. A. L. Hart, akt; Anthony Pagden, “ Human Rights and Europe’s İmperial Legacy” Political Theory
Vol. 31, No: 2 April 2003, p.172
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evrimleşmesi sonucunda oluşmuştur. “Doğal haklar doğal hukuku oluşturan merkez
unsurdur.”18
Cumhuriyet dönemi Roma’sında geliştirilen doğal hukuk (tabii hukuk da denilir doğal
haklar anlamındadır) kavramı aslında yurttaşla devletin hesaplaşma sürecinin ürünüdür ve
“Tabii hukuk, geçerlik iddiası gereği devletin üstünde yer alır. Onun hukuk olma vasfı, devlet
tarafından tanınmaya ve güvence altına alınmaya bağlı değildir. Kaynağı itibarıyla devlet
dışıdır, geçerliğini devleti aşan bir güçten alır. Bu güç tanrı, doğa veya akıl olarak
belirtilmiştir.”19
İnsan onurunu korumak amacıyla egemenlerin gücünün bazı ilkeler çerçevesinde
kısıtlanmasını amaçlayan doğal hukukun kaynağı insanın doğasıdır. Bu konudaki en önemli
kaynaklardan biri Roma konsülü ve hukukçu Çiçero’ nun çalışmalarıdır. Döneminin ilerisinde
bir eşitlik anlayışı ile her yerde, her çağda geçerli olacak evrensel bir hukuk tasavvur etmiş olan
Çiçero De Republica adlı yapıtında şunları yazar:
“Gerçek ( doğal) hukuk, doğaya uygun doğru akıldır ve o değişmez, sona ermez ve
evrensel olarak uygulanabilir niteliktedir… Bu hukuku değiştirmeye çalışmak günahtır, ne de
her hangi bir bölümünün feshedilmesine veya ortadan kaldırılmasına izin verilemez… Senato
veya halk tarafından onun yükümlülüklerinden azat edilemeyiz… Atina’da ve Roma’da farklı
yasalar veya şimdi ve gelecekte farklı yasalar olmayacaktır, aynı ebedi ve değişmez hukuk, her
zaman tüm uluslar için geçerli olacaktır ve yalnız bir sahip ve yönetici olacaktır ki o, Tanrı ve
O’nun uygulanabilir yargısıdır.”20
Marasinghe, yukarıda alıntıladığımız pasajın tamamen Yunan felsefesinden ödünç
alınmış fikirler içerdiğini belirterek, bugünün insan haklarının korunmasına ilişkin en keskin
fikirlerin bir kaçına değindiğini vurgulamaktadır. Bunların ilki, paragrafın doğal hukukla aklı
eşitlediğini, ikinci olarak, Çiçero’nun doğal hukukun değişmezliğini, fesih ya da ilga
edilemezliğini vazettiğini, böylelikle doğal hukukun temel yapı olarak ilan edildiğini, doğal
hukuka; evrensel ölçüde uygulanabilirlik, değiştirilemezlik ve ebedilik atfedilerek insan hakları
kavramıyla ilişkilendirildiğini belirtir. Marasinghe’nin dikkat çektiği üçüncü nokta ise,
Çiçero’nun senato veya halk referandumu yoluyla bile, doğal hukukun ilgasına yönelik yasama
yetkisini ortadan kaldıran sözleridir.21
Gerek Çiçero’nun özgün metni, gerekse metne ilişkin yorumdan da görülebileceği gibi,
günümüz insan hakları kavramının temel prensipleri, doğal hukuk ve doğal haklar
tanımlamasıyla, Roma Stoacılarının etkin olduğu Roma Hukuku tarafından içerilmiştir. Hal
böyle iken, Roma Stoacıları arasında özgün bir yeri olan filozof Epiktetus’un köleliğini nasıl
açıklayabiliriz. Evet, Çiçero ve çağdaşları doğaya uygun doğru akıl olarak, evrensel doğal
18
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hukuk’un her zaman ve her yerde geçerli olması gerektiğini vazetmektedirler, ancak yaşadıkları
köleci bir toplumdur ve bu yasalar yalnızca özgür Roma yurttaşları için geçerlidir.
İsa’dan önce 106- 43 yılları arasında yaşamış ve yukarıdaki paragrafı İ.Ö 60 yılları
civarında kaleme almış olan Çiçero, Ödevler (De Officies) adlı çalışmasında, Stoacı düşünüşe
uygun olarak Aristo ve Platon’dan farklı olarak doğası icabı köleliğin olmayacağını bunun bir
çeşit kader olarak açıklamakta ve kölelere adil davranılmasını önermektedir. Yine aynı
çalışmanın 2. kitabında gerekli olduğunda denetim altında tutmak için efendilerin kölelere
şiddet uygulayabileceğini belirtir.
Çiçero’nun ölümünden yaklaşık 100 yıl sonra doğmuş olan Epiktetos (İ.S 60 -100)
Çiçero’nun meşru gördüğü böylesi bir şiddet sonucunda topal kalmıştı. 22 Neron’un bakanı
Epaphroditos’un kölesi olan Epiktetos’un yaklaşımını Gemalmaz şu sözlerle aktarır:
“Epiktetus Kitap 1’ de ‘insanların, neden kendilerini evrenin bir parçası, yurttaşı olarak
görmediklerini; insanı yaratan onun babası ve koruyucusu olan tek bir Tanrının evlatları olarak
addetmediklerini’ sorar ve insanların tümünün doğaları gereği kardeş olduklarını’ belirtir.
Ayağına pranga vurulan köle efendisine şunu hatırlatır: ‘Gerçekten de Zeus’un kendi öz oğlunu
bir köle haline getirmek isteyebileceğini düşünüyor musun?’ ‘Hiç kimse, bir diğer
insanın/adamın efendisi olamaz’.”23
Stoacıları diğer düşünce akımlarından farklı kılan özellikleri, “akıl ve iyi yargı
kapasitesinin yalnızca özgür vatandaşlara ait bir özellik olmadığı, ırk, statü, sınıf farkı
olmaksızın tüm insanların akıl ve iyi yargı kapasitesine sahip olduğuna ilişkin açık
iddialarıdır”24 diyerek Roma stoacılarının öncüllerinden farkını ortaya koyan Ishay’ın sözlerine
eklemek gerekir ki; ne yazık ki, egemenler köleler gibi düşünmüyordu ve henüz insanın insana
kulluğunun devam ettiği köleci bir toplum olan Roma’da felsefi anlamda doğal hukuk veya
insanların eşitliği fikri, bir argüman olmaktan öteye geçmemektedir. Öyle bile olsa, tarihin
tekerlekleri geri döndürülemeyeceğinden, doğal hukuk kavramsallaştırması insan hakları
kavramsallaştırmasına dönüşebilmek için yüz yıllar sürecek olan karanlık ortaçağı aydınlatacak
olan Aydınlanmayı beklemek zorundaydı.
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Uygulamalar

İnternet gazetelerinden okula gitmek yerine mevsimlik işçi olarak, pamuk
tarlalarında, fındık bahçelerinde vs. çalışan çocuklarla ilgili istediğiniz üç haberi seçerek, bu
haberlerin içeriğini insan hakları ilkeleri açısından inceleyiniz.
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Uygulama Soruları

1) Eğitim hakkından eşit yararlanamayan çocuklar gelecekte insan haklarının temel
dört ilkesinden biri olan ‘insan onuru’ açısından ne tür sorunlarla karşılaşabilir?
2) Eğitim hakkından eşit yararlanamayan çocuklar gelecekte insan haklarının temel
dört ilkesinden biri olan ‘doğuştan’ sahip olduğu hakları ihlal edildiğinde onları korumak
açısından ne tür sorunlarla karşılaşabilir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İnsan haklarının tanımı: İnsan hakları, her bireyin insan olarak doğması nedeniyle
doğuştan elde edilen, insan onuruna layık bir yaşamı amaçlayan, bu amaçla devlet- birey
ilişkilerini düzenleyen, vazgeçilemez-feshedilemez haklardır.
Yukarıdaki tanımı temel aldığımızda görülecektir ki, insan hakları 4 temel ilke üzerinde
yükselir.
1)
Her bireyin insan olarak doğması nedeniyle doğuştan elde edilen haklar olan
insan hakları, ırk, din, dil, coğrafya, kültür farkı tanımaksızın tüm insanların sahip
olmayı doğuştan elde ve hak ettiği haklardır.25
2)
İnsan haklarının temel amacı insanın insan onuruna yaraşır bir hayat
sürdürmesini, insanı küçük düşüren, onurunu kıran her tür koşuldan uzak bir hayat
kurmasının koşullarını yaratmayı amaçlar.
3)
İnsan hakları, devlet ve devlet adına çalışanların insan onurunu kıracak, hak ve
özgürlüklerini kısıtlayacak, hukuk dışı uygulamalardan uzaklaştırarak güçlü olan devlet
karşısında bireyin güçlendirilmesini hedefler.
4)
İnsan hakları ona sahip olan bireylerin vazgeçemeyeceği veya devletlerin
feshedemeyeceği haklar olarak koruma altındadır.

Doğal haklar- doğal hukukun tanımı: İnsan onurunu korumak amacıyla egemenlerin
gücünün bazı ilkeler çerçevesinde kısıtlanmasını amaçlayan doğal hukukun kaynağı insanın
doğasıdır. Bu konudaki en önemli kaynaklardan biri Roma konsülü ve hukukçu Çiçero’nun
çalışmalarıdır. Döneminin ilerisinde bir eşitlik anlayışı ile her yerde, her çağda geçerli olacak
evrensel bir hukuk tasavvur etmiş olan Çiçero De Republica adlı yapıtında şunları yazar;
“Gerçek (doğal) hukuk, doğaya uygun doğru akıldır ve o değişmez, sona ermez ve
evrensel olarak uygulanabilir niteliktedir… Bu hukuku değiştirmeye çalışmak günahtır, ne de
her hangi bir bölümünün feshedilmesine veya ortadan kaldırılmasına izin verilemez… Senato
veya halk tarafından onun yükümlülüklerinden azat edilemeyiz… Atina’da ve Roma’da farklı
yasalar veya şimdi ve gelecekte farklı yasalar olmayacaktır, aynı ebedi ve değişmez hukuk, her
zaman tüm uluslar için geçerli olacaktır ve yalnız bir sahip ve yönetici olacaktır ki o, Tanrı ve
O’nun uygulanabilir yargısıdır.”
Modern çağın kavramı olan temel haklar ve insan hakları fikrinin öncülü olan doğal
haklar ve doğal hukuk fikri Antik Yunan kültüründe ortaya çıkmış ve Roma kültüründe
geliştirilmiştir.
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Bu ilkenin doğal hukuk kavramı ile ilişkisini ileriki bölümlerdeki okumalarınızda dikkate alınız)
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Antik Yunan’da Aristo, Platon gibi doğal haklara karşı görüşte olan düşünürler olduğu
gibi Stoacı olarak tanımlanan filozoflar doğal haklar ve doğal hukuk kavramını
geliştirmişlerdir. Stoacıları diğer düşünce akımlarından farklı kılan özellikleri, akıl ve iyi yargı
kapasitesinin yalnızca özgür vatandaşlara ait bir özellik olmadığı, ırk, statü, sınıf farkı
olmaksızın tüm insanların akıl ve iyi yargı kapasitesine sahip olduğuna ilişkin açık iddialarıdır
diyerek Roma stoacılarının öncüllerinden farkını ortaya koyan Ishay’ın sözlerine eklemek
gerekir ki; ne yazık ki, egemenler köleler gibi düşünmüyordu ve henüz insanın insana
kulluğunun devam ettiği köleci bir toplum olan Roma’da felsefi anlamda doğal hukuk veya
insanların eşitliği fikri, bir argüman olmaktan öteye geçmemektedir. Öyle bile olsa, tarihin
tekerlekleri geri döndürülemeyeceğinden, doğal hukuk kavramsallaştırması insan hakları
kavramsallaştırmasına dönüşebilmek için yüz yıllar sürecek olan ve karanlık ortaçağı
aydınlatacak Aydınlanma Çağını beklemek zorundaydı.
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Bölüm Soruları
1)

İnsan hakları nasıl elde edilir?

a)

Doğuştan elde edilir

b)

Devlet tarafından sunulur

c)

Belli sorumlulukların yerine getirilmesi ile elde edilir

2.

İnsan hakları aşağıdaki kavramlardan hangisini korumayı amaçlar?

a)

İnsan duyarlılığını

b)

İnsan mutluluğunu

c)

İnsan onurunu

3.

İnsan hakları kimler arasındaki ilişkiyi düzenler

a)

Ebeveyn ve çocuk

b)

Devlet ve birey-yurttaş

c)

Öğrenci ve öğretmen

4.

Bireyler insan haklarından vazgeçebilir

a)

Doğru

b)

Yanlış

5.

Devletler isterlerse insan haklarını fesh edip geçersiz kılabilir

a)

Doğru

b)

Yanlış

6.

Doğal haklar kavramı hangi çağda-kültürde ortaya çıkmıştır?
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a)

Taş Çağı

b)

Ortaçağ

c)

Antik Yunan çağı

d)

Küresel Çağ

7.

Doğal haklar- doğal kanun kavramı hangi çağda-kültürde geliştirilmiştir?

a)

Uzay çağı

b)

Buzul Çağı

c)

Ortaçağ

d)

Roma Çağı

8.
Antik Yunan çağı- kültürünün en önemli filozoflarından olduğu halde insan
hakları anlayışı açısından eleştirilen filozoflar aşağıdakilerden hangileridir?
a)

Socrates- Arşimedes

b)

Heredotos- Homeros

c)

Kant- Spinoza

d)

Platon-Aristo

9.
Doğal haklar- doğal hukuk uygulamalarını geliştiren ünlü hatip, Roma konsülü
ve hukukçu aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Çiçero

b)

Dante

c)

Platon

d)

Augustus
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10.
Okuluna köleleri de kabul ederek eşit eğitim hakkı ve diğer haklara
çağdaşlarından daha saygılı davranan ilk düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Spinoza

b)

Hegel

c)

Epikuros

d)

Zenon

Cevaplar
1) A
2) C
3) B
4) B
5) B
6) C
7) D
8) D
9) A
10) C
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2. İNSAN HAKLARININ TARİHSEL VE FELSEFİ KÖKENLERİ II:
ORTAÇAĞIN KARANLIĞINDAN AYDINLANMAYA

23

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Yunan ve Roma kültürünün devamında ortaya çıkan Ortaçağ boyunca
neden insan hakları ve doğal haklara ilişkin tartışmaların kesintiye uğradığı üzerinde durularak
devamında Aydınlanma Çağı ile birlikte yenilenmiş bir temel hak ve özgürlükleri içeren insan
hakları kavramsallaştırmasının doğuşu işlenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Ortaçağ’da doğal haklar ve insan hakları tartışmalarının neden sönümlendiğini tartışınız.
Ortaçağ Avrupasında Papalığın siyasi yönetimler üzerindeki tahakkümü insan haklarını nasıl
etkilemiştir?
Aydınlanma Çağı ile ortaya çıkan hak ve özgürlük yaklaşımında Akıl ve Akılcılığın rolü
nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Ortaçağın
düşünce Despotik
ve
feodal Ders metninin okunması ve
dünyamıza etkileri
yönetimlerin
toplumsal ilgili
kaynaklara
gelişmeye olumsuz etkileri
başvurulması
Aydınlanma
düşüncesinin Hak
ve
özgürlüklerin Konuya ilişkin literatürün
bugünkü düşünce dünyamıza rasyonel düşünce ile bağını taranması aracılığı ile
etkileri
kurmak

26

Anahtar Kavramlar

Ortaçağ, Aydınlanma, Aydınlanmacı düşünürler, Akılcılık, Las Casas, Vitoria, Grotius,
Beccaria, Kant
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Giriş
Yunan ve Roma uygarlıklarının egemen olduğu antik çağlarda yetersiz olsa da doğal
haklar bağlamında başlatılan insan haklarına ilişkin felsefi ve hukuki tartışmalar Orta Çağla
birlikte giderek unutulmuş ve nihayetinde Hıristiyan dünyanın Vatikan merkezli Papalık
egemenliğine girmesiyle son bulmuştur. Papalık yönetimindeki Engizisyon mahkemeleri ve bu
mahkemelerin kötü şöhretli işkenceleri ile insanlığın doğal hakları ve onu korumayı hedefleyen
doğal hukuk geçmişe gömülmüştür. Ancak Hıristiyan dünyanın, dinde Reform, sanatta
Rönesans ve bunların sonucunda düşünce dünyasında ve bilimde Aydınlanma’nın ortaya çıkışı
ile bu günkü modern anlamda insan hakları olarak kavramlaştırılan temel hak ve özgürlükler
yeni bir perspektiften ele alınabilmiştir. Bu gelişme yeni bir insan hakları yaklaşımının
doğuşuna olanak vermiştir.
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2.1. Ortaçağ: İnsan Haklarının Karanlık Çağı
Roma imparatorluğunun çöküşü ile İ.S 476’da ilk çağın sona erdiği ve ortaçağın
başladığı ve 1492’de Amerika kıtasının keşfedilişine dek 10 yüz yıl sürdüğü kabul edilir. Bu
sürecin karakteristiği din egemenliğidir. Batıda Yahudi- Hıristiyan gelenek doğuda İslam ile
Hindu ve Konfüçyusçu gelenek düşünce ikliminin temel belirleyenleridir. Bertrand Russel, Batı
Felsefesi Tarihi adlı çalışmasında, bu durumu şöyle ifade eder; “Bizim üzerinde durduğumuz
türden bir düşünce tarihinin orta çağa rastlayan sayfaları ister istemez tek taraflı olacaktır.
Çünkü çağların düşünce yaşamına katkıda bulunan herkes kilise adamıdır. İstisnası azdır
bunun.”26
Dönemin insan hakları yaklaşımını değerlendirmek için, Yunan ve Roma çağında
olduğu gibi, geleneklerin, kölelik ve eşitlik hakkındaki, söylemleri ve uygulamaları bize gerekli
verileri sağlayacaktır.
Yahudi- Hıristiyan geleneği, her ne kadar, İsa’nın havarisi Paul’ ün ağzından,
Galatyalılar suresinde “Yahudi ya da Yunanlı, köle ve özgür kişi, kadın ve erkek, diye bir şey
yoktur. Hazreti İsa’nın gözünde hepiniz birsiniz” dese de, Ishay söylem ve pratik arasındaki
çelişkiyi şöyle eleştirmektedir:
“Paul de dâhil olmak üzere erken Hıristiyan liderlerin kölelerin azat edilmesine yönelik
açık bir çağrıları olduğunu söylemek zordur ve daha da kötüsü, Roma dünyasının erken
Hıristiyanlık döneminde Yahudiliğin koşullara bağlı olarak yabancı olmayan kölelere tanıdığı
azatlık hakkı da tümden inkâr edilmiş ve köleler sahiplerinin mutlak kontrolü altında olacak
şekilde konumlandırılmışlardır. Kölelik kurumunun kabulü, ayrıca, açıktı.”27
Öte yandan, durum kadınlar açısından daha da ağır bir eşitsizlik sergilemektedir. Bir
kadının tanıklığı, bir başka tanık tarafından teyit edilmedikçe kabul edilemezdi ve ölenin
kadının kocası olması dışında hiç kimse, bir kadının şikâyeti/başvurusu üzerine adam
öldürmekten sanık olarak tutuklanamaz ve hapsedilemezdi. Oysa cadılık suçlamasıyla
kadınların ölüm cezasına çarptırılması, geç ortaçağda olağandı. 28 Yine, Batıda kadının mülk
edinme hakkı 1882 yılına dek tam olarak sağlanmamıştır.29
Erken ortaçağda, Hıristiyanlığın henüz mazlumların dini olduğu, sonraki dönemde
egemenlerin dini olacağını ve din adına korkunç engizisyon işkencelerinin insan hayatını tehdit
edeceği günleri de dikkate alarak, Batıda, ortaçağ boyunca, evrensellik hariç, dinin insan hakları
kavramının gelişimine bir katkıda bulunmadığını belirtebiliriz. Evrensellik kavramının Roma
Stoacılarının dilinde evrensel hukuk ve etik kodların her yerde her kes için geçerli olduğu
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fikrinden beslendiği ve Hıristiyan dünya görüşü tarafından da tahkim edildiği açıktır. İnsan
haklarının evrensel olup olmadığı, bu gün de canlı bir tartışma konusudur.
Feodal üretim ilişkilerinin hakim olduğu ortaçağda, Orta Asya ve Orta Doğuda da
durum farklı değildi.
İslam’ın açıkça reddetmediği fakat daha insani koşullarla muamele tavsiye ettiği kölelik
kurumunun kabulü ve varlığı, iki kadının tanıklığının bir erkeğin tanıklığına eşit olması, miras
hakkında kadının aleyhine olan eşitsizlik, Hıristiyanlık ve Yahudilik dışındaki din mensupları
ile dinsizlerin hoşgörü alanının dışında tutulması, Orta Doğu’da dönemin genel karakteristiği
idi.
Barış dini olan İslam’ın egemen olduğu topraklarda her ne kadar Engizisyon
mahkemeleri gibi kurumsal insan hakları ihlalleri söz konusu değilse de, Kuran’ın çerçevelediği
kul hakkı dışında özgün bir doğal hak, temel hak ve özgürlükler veya insan hakkı
kavramsallaştırması ne felsefi ne de hukuki olarak henüz mevcut değildi.
Uzak Asya da ise, Hindu geleneğin katı kast sistemi ve Dokunulmazlar olarak
isimlendirilen toplumdan dışlanan sınıfın varlığı, kadınların, ölen kocalarıyla birlikte yakılması
gibi geleneksel uygulamalar çağın karakteristiğine ışık tutucudur. Konfüçyusçu-Budist Çin
geleneğinin ortaçağı ise Semih Gemalmaz’ın tanımıyla düşüncenin gelişimi bakımından
karanlık bir çağdır, tıpkı Batı gibi.
Batıda Ortaçağın insan ve hakları bakımından karanlık despot niteliğinin temel
belirleyeni, feodal sistemin derebeyleri ve kralları ile iktidara tanrı adına ortak olan veya çoğu
kez tek başına hâkim olan Papalık kurumudur. 1075 yılında Papa VII. Gregorius tarafından
yayınlanan Papanın Emirleri (Dictatus Papae) başlıklı bildirinin birkaç maddesinin incelenmesi
konuya açıklık getirecektir.30
Bildiri, Roma Kilisesi, tek başına Tanrı tarafından kurulmuştur, (md.1) yalnız Roma
kilisesinin başı gerçekten evrenseldir, (md.2) ifadesi ile papalığın tanrı adına evrensel
hâkimiyetini deklare ederken, İmparatorluk mührünü sadece Papa kullanabilir, (md.8) ayağı
bütün krallar tarafından öpülen tek insan Papadır, (md.9) Papa imparatorları azletme yetkisine
sahiptir. (md.12) sözleri ile de tanrıdan aldığı meşruiyetini dünyevi iktidara tahvil etmekte ve
evrensel imparatorluğunu ilan etmektedir. Siyasal ve dini iktidarının meşruiyetini Tanrıya
atfeden Papalık böylelikle kendisini, Ortaçağ insanının tek efendisi olarak ilan etmektedir.
Bunu yapmakla, Vatikan, doğal hukuku dinin vesayeti altına almakta, yönetme erkinin
otokratik-monarşik mutlaklığını da meşrulaştırmakta idi.
Ortaçağda insan haklarına ilişkin önemli gelişme aracılığı ile İngiltere Kralının
(devletin) yetkilerinin derebeyleri lehine kısıtlanmasını sağlayan Magna Karta (1215)
anlaşmasıdır. Yurttaş ve devlet ilişkisinde mutlak egemen olan kralın yetkilerinin kısıtlanması
ve bir anlamda devlet-kral-yurttaş arasındaki ilişkilerin yurttaş lehine düzenleyici bir belge
olması nedeniyle Magna Karta önemli bir dönüm noktasıdır. Michael Freeman’a göre Magna
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Karta erkeğin hakkı (Jus suum; his right) terimini kullanmakla hakların tanındığı öncü bir metin
olarak kabul edilmeyi hak etmektedir. Freeman, 39. maddenin içeriğinin bu günkü hak
kavramına yakınlığını örnek olarak ileri sürer; Hiçbir özgür erkek ülke hukukuna uygun bir
şekilde yargılanmaksızın, tutuklanamaz, sürgüne gönderilemez, hapsedilemez, mallarına el
konulamaz veya herhangi bir yolla perişan edilemez. 31 Modern insan hakları anlayışının
çağımızda kapsadığı adil yargılanma hakkının öncülü olan bu madde ortaçağın insan hakları
anlayışında Magna Karta’nın öncü rolünü kanıtlasa bile Freeman’ın dediği gibi ortaçağın ‘hak’
(ius) konsepti ile modern hak konsepti arasında direk bir bağlantı yoktur.32 Ancak 63 maddelik
Magna Karta’nın ezici çoğunlukla İngiliz soylularının ve derebeylerinin mülkiyet haklarının
düzenlenmesi ile ilgili olduğu da bir gerçektir.

2.2. Aydınlanma Çağı ve İnsan Haklarının Doğuşu
Amerika kıtasının keşfi ile başlayan Yeniçağ, doğal hukuk ve insan hakları kavramının
yeni bir anlayışla ele alınmasını tetikleyen bir süreci de başlatmış oldu. Doğal hukuktan
kaynaklanan, insan haklarının tanrı’dan ve devletten bağımsız olarak bireylerin insan olarak
doğmakla elde ettikleri temel haklar olarak tartışılması ise gerçek anlamda 17. ve 18. yüz yılda
mümkün olmuştur.
Amerikanın keşfi ardından gelen kıtanın ele geçirilişi ve İspanyolların yerli halka
uyguladığı zulüm, doğal hukuk ve insanların eşitliği tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Çiçero
gibi doğal hukuk ve insanların kardeşliği fikrine tutkuyla bağlı bir düşünür olan Bartelome Las
Casas (1484-1576) Amerikan yerlilerinin yanında yer alarak, 1550-51 yılları boyunca
gerçekleşen tartışmaları, İngilizce’ye “Yerlilerin Yok Edilmelerinin Bir Özet Bilançosu”33 adlı
çalışmasında kaleme almıştır. Kitapta yerlilerin köleleştirilme süreçleri, kitlesel katliamlar,
insanların hayvan gibi damgalanması ve benzeri birçok bilgi aktarılırken bütün bunların kendisi
adına yapıldığı söylenen İspanya Kralına hitaben, Las Casas, yerlilerin de “Her biri en az
kendisi ya da Kral kadar özgür kişiler sayılmaları”34 gerektiğini vurgulamıştır.
Amerikanın sömürgeleştirilmesi sürecinde yerli halkı İspanyollara karşı savunan ve bu
sürecin ahlakiliğini sorgulayan bir diğer isim ise, Las Casas’ ın çağdaşı İspanyol Francisco de
Vitoria’dır ( 1480–1546). İlginçtir, Vitoria, Kutsal Engizisyonun bir uzmanıdır ve Rotterdamlı
Erasmus’u suçlu bulanlar arasındadır. O’ Erasmus ki, “Deliliğe Övgü” adlı eserinde krallara,
yöneticilere, din adamlarına, tüccarlara yönelttiği eleştirilerle yerleşik değerleri sarsmaktan
çekinmemiştir. Vitoria ve Las Casas için ana sorun Yerlilerin, Aristo’nun tanımıyla “doğal
(doğuştan) köle” olup olmadıkları ve bir efendiye ihtiyaçları olup olmadığıdır. Bu sorulara her
ikisinin de yanıtı hayırdır. Vitoria, tanrı tarafından verilmiş olan ve tümüyle doğal haklar olan
mülkiyet ve yönetim hakkının tüm insanlara ait olduğu iddiasıyla Amerikan Yerlileri’ni
31
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savunurken, Las Casas, şüpheye yer bırakmayacak bir şekilde doğal haklar perspektifinden
Yerlileri savunur. Antikçağ felsefesi uzmanı olan, Prof. Richard Sorabji’nin Las Casas’ın
İspanyolca yazdığı Yerlileri Savunurken35 adlı eserinin 48. bölümünden aktardığı, Çiçero’nun
Hukuk Üzerine (On Law) adlı çalışmasından yapılmış alıntı, Roma hukukçularının doğal haklar
perspektifinin 1600 yıl sonra yeniden ses bulduğunu açıkça göstermektedir; “Tüm insanlar
birbirine benzer. Ve onların tek bir tanımı vardır. Hepsi akılcıdır.”36
Richard Sorabji, Stoacı filozofların insana yönelik kavramsallaştırmalarının insani
adalet teorisi olduğunu fakat insan hakları teorisi olmadığını belirtir ve ekler;
“Eğer, doğal hukuk veya milletler hukuku fikrinin insan hakları kavramıyla ilişkilendiği
bir nokta varsa, bu muhtemelen, Güney Amerika Yerlileri’nin egemenlik altına alınması
üzerine 16. yy da İspanya’da yürütülen tartışmalardır… Onların değil, bizim dilimizle
söyleyecek olursak; Vitoria ve Las Casas insan haklarını tanımışlardır… ve her iki düşünür de
doğal hakların her bir bireye ait haklar olduğunda ısrar etmişlerdir.”37
1600’ ün ilk yıllarında, Hollanda Doğu Hint Şirketi‘nin Doğu Hindistan’daki yayılmacı
savaşının hukuki savunmasını yapmak üzere şirket adına çalışan, bir yandan, kölelik, ölüm
cezası gibi konularda tutucu bir hümanist olan Hugo Grotius (1583-1645) “İnsanoğlu, doğal
olarak, hak sahibidir.” sözleriyle, tanrıdan ve İncil’den bağımsız olarak, doğal hukuk ve doğal
hak savunusunu akılcılık temelinde yükseltmektedir.38 Benjamin Straumann, Grotius’un klasik
geleneği çağdaş koşullara uyarlaması nedeniyle bir devrimci olarak selamlandığını ve özünde
modern düşünceye ait olan, öznel doğal haklar teorisinin yaratıcısı olduğunu vurgulamaktadır.
İki açıdan haklı bir övgüdür. İlki Hugo Grotius’un hakları yalnızca bir toplumun kendi üyelerine
değil tüm insanlığa borçlu olduğu savıyla insan haklarının evrenselliğine yaptığı vurgudur.
Grotius’un ikinci katkısı doğal hukukun içerdiği hakların, yalnızca Tanrı’ ya inananlara değil
inanmayanlara da ait olduğu yönündeki mantıksal yürütmeyi destekleyen tavrı böylelikle insan
haklarının seküler teorik temelini de oluşturmuştur.
Ancak, ne yazık ki, insan haklarına ilişkin bazı başlıklar dönemin yenilikçi,
aydınlanmacı düşünürlerince, elitlerce teoride tartışılsa bile, henüz yurttaşların günlük
yaşamına olumlu etkide bulunacak güce sahip değildir. Günlük yaşam pratiği insan hakları
ihlalleri ile doludur.
18. yüzyılın başında Avrupa ülkelerinde, insan hakları düzeyinin genel görünümüne
örnek olabilecek, bedensel cezalandırmaya ilişkin hukuksal uygulamalar hakkında Lynn
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“18. yüzyılın başında, birçok Avrupa ülkesinde yürürlükte olan ceza yasası rejimi
altında, insan bedeni işkence dokunulmazlığından uzaktı. Foucault’un dediği gibi, insan bedeni,
kamuya açık cezalandırmanın korkutucu gösterisinin odağında idi. Örneğin Fransa’da Eski
Rejim Fransız hukuku uyarınca, beş değişik ölüm cezasına maruz kalınıyordu: atların dört
taraftan çektiği vücudun parçalanması, kazığa bağlayıp yakarak öldürmek, tekerlek üzerine
bağlayıp kemikleri kırmak, asmak ve kafa kesmek.”39
Türkçe’deki, cezalardan ceza beğen anlamında hala yaygın olarak kullanılan kırk katır
mı kırk satır mı deyimi de bu cezalandırmanın bizim kültürümüzde de bilindiğini gösterir. Hunt,
bedensel şiddet ve işkence içeren cezalandırma yöntemlerinin yalnızca ölüm cezalarına özgü
olmadığını, damgalama, demir tasma giydirme, kırbaçlama, dudak dil ve el kesme gibi
cezaların da yaygın olarak uygulandığını belirtmektedir. Bedensel eziyet, yalnızca mahkeme
kararı sonrası bir ceza olarak uygulanmamakta, mahkeme öncesi işkence yoluyla suçu itiraf
ettirmek de dönemin yaygın bir uygulamasıdır.40
Adli amaçlı işkenceye ve zalimane cezalandırma yöntemlerine karşı yükselen ilk eleştiri
İtalyan Cesare Beccaria’dan geldi. Fransız Aydınlanma düşüncesine bağlı 26 yaşındaki
hukukçunun 1764 yılında yazdığı “Suç ve Ceza Üzerine” (Dei delitti e penne) adlı çalışması
dönemin Fransız ve İngiliz düşünürleri üzerinde derin etki yarattı. Bu çalışmasıyla Beccaria
(1738–1794) işkence ve zalimane cezalandırmaları insan hakları bağlamında mahkûm etti. Suç
ve cezanın birbiriyle orantılı olması gerektiğini belirterek, ıslaha yönelik cezalandırma ve para
cezası gibi ceza reformları önerdi, ölüm cezası ve işkenceye karşı çıkmanın yanı sıra,
duruşmaların halka açılmasını ve kararların kanıtlar üzerine temellendirilmesini savundu. 41
Hunt tarafından aktarılan, kitabın Fransızca çevirisinden yapılan alıntı da Beccaria’nın ölüm
cezasına ilişkin tutumunu açıkça göstermektedir:
“İnsanoğlunun haklarını ve yenilmez gerçeği destekleyerek, tiranlığın şanssız bir
kurbanını ölüm ızdırabından kurtarmaya katkıda bulunacak… ve kendimi şanslı
addedeceğim.”42
Baskı ve şiddetin yaygın bir toplumsal durum olduğu 18. yüzyılın başında, diyalektik
yasa uyarınca her durum kendi karşıtını da üretmekte, nitekim insan haklarının en ağır
ihlallerinin yaşandığı bu yüzyılda bu günkü kullandığımız anlamda insan hakları kavramı batı
dillerinde ortaya çıkmakta ve toplumsal etki yaratan metinlerde yer almaktadır.
İnsan hakları tanımının, bu gün kullandığımız anlamda, ilk kez İngilizce söz dağarcığına
girmesi Stephen Sedley’ e göre, 1649 yılında, John Warr tarafından, İngiliz iç savaş yıllarında
yazılan bir broşürle olmuştur. Thomas Paine’ nin İnsan Hakları adlı kitabının yayınlanmasından
yaklaşık 150 yıl önce, Warr, yazısında “halkın hakları” (people’s rights) tanımlamasını
39

Lynn Hunt, “ The 18th Century Body and The Origins of Human Rights “ Diogenes 203: 41-56,2004,
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Lynn Hunt, a.g.m., s.44.
Bkz. Cesare Beccaria, On Crimes and Punishments, çev: Henry Paolucci, Bobbs-Merrill Publishers,
Indianapolis 1963.
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kullanmaktadır.43 Fransız dilinde ise, insan hakları (droits de l’homme) kavramı ilk kez 1762
yılında Jean Jacques Rousseau (1712–1778) tarafından yazılan Toplum Sözleşmesi adlı kitapta
kullanılmıştır.44 1764 yılında yazılan Baccaria’nın metninde kullanılan İtalyanca insan hakları
(i diritti degli uomini) kavramı da bize 18. yüzyılın insan hakları kavramının bugünkü anlayışa
temel oluşturan, batılı köklerini, modernleşme ve aydınlanma ile yakın ilişkisini
göstermektedir.
18. yüzyılda, İnsan Hakları ve Tarımsal Adalet (Rights of Man–1791 ve Agrarian
Justice) kitaplarıyla Thomas Paine, Özgürlük Üzerine (Essay on Liberty–1859) adlı kitabıyla
John Stuart Mill ve Sivil İtaatsizlik (Civil Disobedience–1849) adlı kitabıyla Henry David
Thoreau’nun öncülüğünde, insan hakları kavramı felsefe ve siyaset tartışmalarına bir daha
çıkmamak üzere dâhil edilmiştir.
18. yüzyıl felsefesinin akılcı ve aydınlanmacı karakterini sembolize etmesinin yanı sıra
insan haklarını akılcılık temelinde yükseltmiş olan bir diğer önemli isim ise Immanuel Kant’dır
(1724-1804). Kant doğal hukuk birikiminin devamcısı bir düşünür olarak, hakların değişmez
niteliğini öne çıkarmıştır. Kant’ ın politika teorisi felsefi olarak insanın politik özgürlük hakkını
meşrulaştırmıştır. Kant, Almanya’da, Köninberg Üniversitesinde Hak Teorisi üzerine ilk
seminer dersini 1767 yılında vermiş ve 12 kez bu dersleri tekrarlamıştır. 45 İnsanın temel
haklarını özgürlük, eşitlik ve bağımsızlık olarak tanımlayan Kant,46 hukuk önünde her yurttaşın
eşitliğini, her yurttaşın oy verme ve yasama hakkını, ne hizmetkâr ne işçi ne de bilim adamı
olarak kimsenin bir efendiye bağımlı olmadan kendini idame hakkını savunmuştur. Bir yandan,
feodal ayrıcalıkları ve köleliği reddederken, diğer yandan, oy hakkını bağımsız aktif vatandaşlar
için savunmuş, doğal olarak, kadınlar aktif vatandaş tanımlaması içinde yer almamış ise de,
yasalardan doğacak tüm haklardan, sanki aktif vatandaşlarmışçasına, tüm bağımlı pasif
vatandaşların da yararlanmasını savunmuştur.47 Çünkü “yeryüzündeki tek akıllı yaratık olan
insan, aklını kullanarak doğal kapasitesini geliştirebilecek tek türdür” 48 İnsanın aklına ve
akılcılığına olan güveniyle, insanın kendine yaraşan bir düzeni ancak hukuk düzeni içinde
garanti altına alabileceğinin farkında olan erken aydınlanma dönemi düşünürü, adeta, Amerikan
ve Fransız devriminin gelişini öngörmüşçesine, Hak Teorisinin, Kamusal Hak başlıklı ikinci
bölümünde hukuk devleti, anayasa, cumhuriyet üzerine düşüncelerini şöyle gerekçelendiriyor;
“Bir hak devleti oluşturmak için, evrensel bir biçimde kamusal olması gereken hakların
tümü kamusal hakları oluşturur… Haklarından yararlanabilmeleri için insanlar bir anayasaya
gereksinim duyarlar… Devlet, hak devletinde yaşayan herkesin ortak çıkarına uygun olarak
yaratılmış bir birlik şeklini aldığı için cumhuriyet olarak adlandırılır (res publica latius sic
Sthephen Sedly, Gresham College Lectures ( 22 May 2002) seminer açış konuşma metni, “ When Was
The İdea of Human Rights İnvented, and Do We Need İt ” s,4, (çevrimiçi): www.gresham.ac.uk/event.asp?Page
ld=3988&Eventld=78 02 05 2006.
44
Lynn Hunt, a.g.e., s. 46.
45
Hans Reis, Kant: Politcal Writings, Cambrige, Cambrige University Pres, 2nd edition 1990, s.15.
46
Booth, William James, “ The Limits of Outonomy: Marx’s Kant Critique” Kant & Political Philosophy
Ed. by. Beiner, Ronald & Booth, William James, Yale University Press, New Haven & London 1993, s. 259.
47
Hans Reis, a.g.e., s. 27.
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dicta)…Yalnızca politik haklar değil, uluslararası haklar (ius gentium) da Kamusal Hakkın
genel konsepti içinde yer almalıdır.”49
Kant’ın anayasal devlet, güçler ayrılığı, cumhuriyet, haklara dayalı devlet, uluslararası
haklar gibi kavramlara getirdiği yeni yorumların ve özgürlük, eşitlik çağrısının etkileri,
Amerikan Anayasasında (1776) ve Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Deklarasyonunda ( 1789)
açıkça görülebilir. Bu durum, her ne kadar, Kant, yazılarında devrimler hakkında çekimser hatta
olumsuzlayıcı bir dil kullansa da onun, Rousseau, Jefferson, Paine gibi devrimcilerle düşünsel
bağını açıkça göstermektedir.

49

A.e., Immanual Kant, “ Theory of Right, Part II: Public Right prg 43” s. 136, 137.
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Uygulamalar

BM Evrensel İnsan Hakları Beyannamesini inceleyiniz.
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Uygulama Soruları

Aydınlanmayı takip eden süreçte gelişen insan hakları anlayışı ile mevcut evrensel
beyanname arasında ne tür ilişki vardır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Ortaçağın düşnce dünyasında yarattığı çoraklığa Katolik Hıristiyanlığın
merkezi olan Vatikan’daki Papalığın despotik dini yaklaşımının katkılarını gözden geçirdik.
Ardından bu sürece insan hakları bağlamında itiraz ederek aşmaya çalışan Aydınlanma
düşüncesinin ilk insan hakları ve temel hak ve özgürlükler savunusunu başlatan Las Casas,
Vitoria, Grotius, Beccara gibi düşünür, din adamı ve hukukçuların yenilikçi tartışmalarının izini
sürdük. Bu noktadan hareketle yeni filizlenmeye başlayan hak ve özgürlük kavramlarının
birinci kuşak haklar olarak da tanımlanan bireysel insan hakları anlayışına giden yolu döşeyen
tarihsel koşulları ve felsefi tartışmaları öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) ‘Papanın Emirleri’ adlı belgeye göre ayağı bütün krallar tarafından öpülen tek insan
kimdir?
a)

İmparator

b)

Derebeyi

c)

Papa

d)

Filozof

2)

‘Papanın Emirleri’ (Dictatus Papae) hangi tarihte yayınlanmıştır?

a)

1919

b)

1075

c)

1451

d)

916

3)
İlk insan haklarını koruyucu sözleşme olarak değerlendirilen ‘Magna Karta’
kimler arasında imzalanmıştır?
a)

İngiltere kralı ve İngiliz Derebeyleri

b)

Krallar ve Papa

c)

Kontlar ve Köleler

d)

İşçiler ve İşverenler

4)
İlk insan haklarını koruyucu sözleşme olarak değerlendirilen ‘Magna Karta’
hangi yıl imzalanmıştır?
a)

1100

b)

1453

c)

1346
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d)

1215

5)
İspanya Kralına hitaben yazdığı mektupta Amerikan Yerlilerinin de ‘en az Kral
yada kendisi kadar özgür kişiler sayılmaları’ gerektiğini belirten düşünür aşağıdakilerden
hangisidir?
a)

Çiçero

b)

Bartelome Las Casas

c)

Vitoria

d)

Bacceria

6)
Engizisyon mahkemelerinin uzmanı olmakla birlikte Amerikan yerlilerine
yapılan zulme itiraz eden İspanyol din adamı aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Çiçero

b)

Bartelome Las Casas

c)

Francisco de Vitoria

d)

Bacceria

7)
“İnsanoğlu, doğal olarak, hak sahibidir.” sözleriyle, Tanrıdan ve İncil’den
bağımsız olarak, doğal hukuk ve doğal hak savunusunu akılcılık temelinde yükselten, insan
haklarının evrensel ve seküler karakterine vurgu yapan ilk düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Hugo Grotius

b)

Francisco de Vitoria

c)

Bartelome Las Casas

d)

Papa

8)
Adli amaçlı işkenceye, zalimane cezalandırma yöntemlerine ve ölüm cezasına
karşı çıkarak tarihte ilk kez itiraz eden İtalyan hukukçu aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Cesare Beccaria
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b)

Çiçero

c)

Las Casas

d)

Erasmus

9)

İnsan Hakları adlı kitabın yazarı gazeteci aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Thomas Hardy

b)

Thomas Paine

c)

Rousseau

d)

Beccaria

10)
Dünyada ilk kez ‘Hak Teorisi’ üzerine Almanya’da Köninberg Üniversitesinde
ders veren filozof aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Wolfgang Gothe

b)

Stephan Zweig

c)

Immanuel Kant

d)

Gunther Grass

Cevaplar
1) C
2) B
3) A
4) D
5) B
6) C
7) A
8) A
41

9) B
10) C
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3. BURJUVA DEVRİMLERİ VE LİBERAL DÜŞÜNCENİN ÜRÜNÜ
OLAN BİREYSEL İNSAN HAKLARI: SİVİL VE POLİTİK HAKLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Üçüncü bölümde tarihsel olarak ilk kez ortaya çıkan bu nedenlede birinci kuşak haklar
olarak da adlandırılan bireysel insan haklarını içeren sivil ve politik hakları ortaya çıkaran
koşullar üzerinde durulacaktır. Yanısıra, Kant, Paine, Locke Hobbes gibi Liberal düşünürlerin
bireyi temel alan özgürlükçü felsefe yaklaşımı ile yeniden doğan insan haklarının niteliği
tartışılacaktır. Bu niteliğin, Fransız ve Amerikan burjuva devrimleri ile ilişkisi ve bireylerin
sivil (medeni) ve politik haklarının ortaya meşruiyetini sağlayan argümanlar ve düşünürlerle
ilişkisi de bu bölmde öğreneceğimiz konular arasındadır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Fransız ve Amerikan Devrimi sürecinde ortaya çıkan ilk insan hakları beyannamelerinin
isimlendirmelerindeki eril sıfatları da dikkate alarak kadınların bu hak beyannamelerinden
dışlanmasının sebepleri nelerdir?
Burjuva Liberal düşünce kökenli sivil ve politik haklar neden toplumun değil bireyin
haklarını korumayı amaçlar?
Burjuva sınıfının çıkarı bireysel haklarla nerede buluşur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Temel hak ve
kazanımlarının
niteliği

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

özgürlük Eşitlik kuramı ve insan Çevresel gözlem ve ders
sınıfsal hakları ilişkisinin kurulması notlarının
içeriğinin
ilişkilendirilmesi

Sivil ve politik hakların Hak bilincinin zenginleşmesi Ders materyali ve medyada
temel nitelikleri
yer alan günlük gelişmelerin
karşılaştırılması
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Anahtar Kavramlar

Burjuvazi, Liberalizm, sivil ve politik haklar, Fransız devrimi, Amerikan devrimi, Fransız
İnsan Hakları Beyannamesi, Amerikan Haklar Bildirgesi, Locke, Kant, Hobbes
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Giriş
Devrimler çağının ve Rönesansla başlayan Hümanizm anlayışının Aydınlanma çağının
aklı ile buluşması insan haklarını bu gün anladığımız anlamda modern içeriğine
yakınlaştırmıştır. İnsan hakları kavramı ilk kez Amerikan Devrimi ve Fransız Devrimi ile
birlikte devrim hükümetlerinin yayınladığı bildirilerle deklare edilmiş ve hükümet
uygulamaları için bağlayıcı nitelik kazanmıştır. Kronolojik olarak bu bildirilerin tümünün
öncülü 1689 İngiliz Haklar Bildirgesidir (English Bill of Rights 1689). Bunun bir uyarlaması
olan Haziran 1776’da George Mason tarafından kaleme alınan Virginia Haklar Bildirgesi
(ABD) ve 4 Temmuz 1776 tarihli Birleşik Devletler Bağımsızlık Bildirgesi (U.S Declaration
of Independence) Amerikan Haklar Bildirgesi (Bill of Rights) ve Fransız İnsan ve Yurttaş
Hakları Bildirgesine kaynaklık etmiştir.
Bu önemli gelişmeler insan hakları kavramlarını geliştirirken, bir yandan da devrimlerin
burjuva niteliği dolayısıyla, burjuvazinin temel hak anlayışı ile sınırlıdır. Bugün birinci kuşak
haklar olarak da sınıflandırılan bu haklar liberal nitelikli ve bireysel içeriklidir.
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3.1. Burjuva Devrimlerinin İnsan Haklarına Katkısı
Devrimler çağının ve Rönesansla başlayan Hümanizm anlayışının Aydınlanma çağının
aklı ile buluşması insan haklarını bu gün anladığımız anlamda modern içeriğine
yakınlaştırmıştır. İnsan hakları kavramı ilk kez Amerikan Devrimi ve Fransız Devrimi ile
birlikte devrim hükümetlerinin yayınladığı bildirilerle deklare edilmiş ve hükümet
uygulamaları için bağlayıcı nitelik kazanmıştır. Kronolojik olarak bu bildirilerin tümünün
öncülü 1689 İngiliz Haklar Bildirgesidir (English Bill of Rights 1689). Bunun bir uyarlaması
olan Haziran 1776’da George Mason tarafından kaleme alınan Virginia Haklar Bildirgesi
(ABD) ve 4 Temmuz 1776 tarihli Birleşik Devletler Bağımsızlık Bildirgesi (U.S Declaration
of Independence) Amerikan Haklar Bildirgesi (Bill of Rights) ve Fransız İnsan ve Yurttaş
Hakları Bildirgesine kaynaklık etmiştir.
Bu önemli gelişmeler insan hakları kavramlarını geliştirirken, bir yandan da devrimlerin
burjuva niteliği dolayısıyla, burjuvazinin temel hak anlayışı ile sınırlıdır. Bugün birinci kuşak
haklar olarak da sınıflandırılan bu haklar liberal nitelikli ve bireysel içeriklidir. Bireyin devletin
ceberut uygulamalarına karşı korunmasını temel almaktadır ve öne çıkardığı haklar mülkiyet
hakkı başta olmak üzere, yaşam hakkı, hukuk önünde eşitlik ve politik katılım hakları ile
sınırlıdır. Bu nitelikleri itibarıyla, Bireysel-Liberal teorinin kökleri Locke ve Hobbes’e
dayandırılır.
16. yüzyılda yeniden gündeme gelen ve 17. yüzyılda güçlenen doğal hukuk
tartışmalarının bir diğer önemli ismi Thomas Hobbes’tir. Hobbes’ in (1588-1679) pozitif hukuk
bağlamında yükselttiği doğal hukuk ve doğal haklar tartışması özellikle Devlet/Leviathan
(1651)adlı çalışmasında devlet ve birey ekseninde konunun billurlaşmasına katkıda
bulunmuştur. Hobbes, devleti, bireyler arası bir toplumsal sözleşme bağlamında
yetkilendirilmiş bir erk olarak konumlandırır. Bireyin, yaşam hakkı başta olmak üzere
vazgeçilemez ve devredilemez haklarını gündeme getirmesi ona insan hakları tarihinde özgün
bir yer kazandırır. Yaşama hakkının korunması için direnme ve itaatsizlik özgürlüğünü öne
süren Hobbes doğal hakların tanrısal kaynaklı olduğu ve bu nedenle hiçbir insan veya devlet
tarafından ihlal edilemeyeceğini ve ortadan kaldırılamayacağını belirtmekle, bu haklar üzerinde
tanrı da dahil hiçbir makama tasarruf hakkı tanımamıştır.50
18. yüzyılın başında 1704’ de öldüğü halde 18. yüzyılı en çok etkileyen düşünür John
Locke ise, devrimler çağının düşünsel hazırlayıcısı olarak insan hakları kavramsallaştırmasına
Kant’la birlikte özel bir katkıda bulunmuştur.
Jack Donelly, insan haklarına Batılı liberal yaklaşımın öncüsü sayılan Locke’ un Two
Treatises of Government (Siyasal Yönetim Üstüne İki İnceleme) adlı eserinin 1689’ da
yayınlanmasıyla, politika hakkında tam olarak geliştirilmiş, liberal doğal haklar
görüşünün, İngiliz siyasal tartışmasının ana akımı içinde iyice kök saldığını belirtmekte
ve Locke’ un anılan eserinin başında insanların doğal dönemde “ tam Özgürlük

50

Gemalmaz, a.g.e, s 53-54.
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Durumunda ve aynı zamanda bir Eşitlik Durumunda” olduklarını iddia ettiğini
belirtmektedir.51
“İlk olarak, İnsanların Hayatları ve Servetleri üstünde mutlak Keyfilik yoktur, mümkün
de olamaz… En uzak Hudutları itibarıyla (yasama) Gücü, Toplumun genel iyiliği ile
sınırlıdır. O, korumaktan başka bir amacı bulunmayan ve dolayısıyla Vatandaşları yok
etmek, köleleştirmek veya kasten yoksullaştırmak hakkına asla sahip olmayan bir
Güçtür. (135.4-5, 19-23).”52

3.2. Burjuva Devrimlerinin Hak Anlayışına Yönelik Eleştiriler
1689 yılında yayınlanan kitabında, Locke, yukarıdaki sözleriyle devletin vatandaşla
ilişkisinin sınırlarını açıkça çizen ve devleti vatandaşını yok etme, köleleştirme ve
yoksullaştırmaktan men eder. Yaşadığı dönem dikkate alındığında, Donelley’ in belirttiği gibi,
Locke devrimci bir başkaldırı önermektedir. Ancak, bu “devrimci niteliği, aynı zamanda
Locke’un projesinin özgül tarihsel sınırlarını-büyük ölçüde, burjuva siyasi devriminin sınırlı
amaçlarından kaynaklanan sınırları da gösterir.” 53 Locke’in yukarıda anılan kitabının
yayınlandığı 1689 yılının aynı zamanda bütün insan hakları bildirgelerinin öncülü olan İngiliz
Haklar Bildirgesinin (English Bill of Rights–1698) yayınlandığı yıl olması bir tesadüf değil
dönemin ruhunun, siyasi ve felsefi yaklaşımının da göstergesidir.
C.B. Mcpherson, her iki düşünüründe içinde bulundukları burjuva toplumun taleplerini
dile getirdiklerini onların hak tanıdıkları insanın ’burjuva insan’ olduğunu belirtir ve ekler:
“Locke’nin doğa durumunun sosyal bir durum/devleti, doğal insanının ise sosyal insanı
işaret ettiği sıklıkla söylenmektedir. Belirtilmesi gereken şudur ki, o’nun doğal insanı,
kullanabileceğinden daha fazla servete sahip olma arzusunu sosyal olarak edinmiş bir
insandır… Onun akılcı insanı, sermaye biriktirme eğiliminde olan bir insandır.”54

Hobbes, Locke ve Kant’ın ortak özellikleri politik bireysel haklara yaptıkları vurgudur.
Bu gün, Bireysel nitelikli Sivil Politik Haklar, Birinci Kuşak Haklar, Negatif Haklar olarak
isimlendirilen bu haklar bireyle devlet arasındaki ilişkiyi düzenlemeye yöneliktir ve bireyi
sosyal bir varlık olmaktan çok atomize bir varlık olarak tasavvur eder. Devletin, bireyin politik
haklarını ve kendini idame etmesini engelleyici tutumda bulunmaması gerektiğini vaaz eder.
Bu anlamda, devletin sorumluluğu engelleyici bir tutum takınmamak ve belki daha açık bir

Jack Donelly, Teoride ve Uygulamada Evrensel İnsan Hakları, çev; M. Erdoğan, L. Korkut, Yetkin
Yayınları, Ankara 1995, s. 99.
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ifade ile hiçbir şey yapmamaktır. Bu nedenle bu haklar, negatif haklar olarak ta adlandırılır.
Günümüz insan hakları teorilerinde çokça tartışılan bu kavramlar devrimler çağının mirasıdır.
Devrimler çağının mirası olan bireysel liberal haklar sivil ve politik haklar olarak
tanımlanan hak gurubudur. Mülkiyet hakkı, yaşam hakkı, basın ve ifade özgürlüğü, politik
katılım hakkı, adil yargılanma hakkı, bireyin ruhsal ve bedensel bütünlüğü hakkı (işkencesiz
hayat hakkı), din ve vicdan özgürlüğü, hukuki süreçlerden kaynaklanmayan her türlü
kısıtlamaya karşı güvence altına alınmıştır. Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi (1776) Virjinya
Haklar Bildirgesi ve hemen ardından yayınlanan Haklar Bildirgesi (1791) ile ABD Anayasasına
bir dizi kanun değişikliği ekleyerek din, basın, ifade ve toplanma özgürlüğü, gerekçesiz arama
ve el koymaya karşı korunma, kendine suç isnat etmeme hakkı ve adil yargılanma hakkı başta
olmak üzere temel bireysel haklar ABD de güvenceye alınmıştır.55
Fransa’da ise 1789 Devrimi ile ilan edilen Yurttaş ve İnsan Hakları Bildirgesi ile
güvence altına alınan haklar, özgürlük, mülkiyet, güvenlik ve baskıya karşı direnme hakkını
içermektedir. Hukuk önünde eşitlik, keyfi tutuklamanın engellenmesi, suçluluğun ispatına dek
masumiyet varsayımı, ifade ve din özgürlüğü, bir başkasına zarar vermedikçe istediğini yapma
özgürlüğü ve mülkiyet hakkı güvence altına alındı.
Freeman’a göre Fransız Bildirgesi, Amerikan Bildirgesine kıyasla daha evrensel ve
eşitlikçi niteliktedir. Fakat bu eşitlikçi teorinin eşitsiz bir toplumda uygulanması ana
problemdir. Yine de, gerek kadın sorunu gerekse kölelik sorunu karşısındaki tutumları dikkate
alındığında, Fransız hak yaklaşımının daha eşitlikçi olduğu aşikârdır.56
Burjuva devrimleri ve burjuvazinin sınıfsal özellikleri, dönemin insan hakları
bildirilerinin tümüne damga vurmuştur. Bu damga dönemin haklarda eşitlik kavrayışının
sorunlu olması şeklinde kendini gösterir. Öyle ki, özel önemlerini azaltmamakla birlikte, gerek
Fransız, gerekse Amerikan, her iki bildirinin de insan hakları kavramsallaştırması kadınlar ve
siyah ırk başta olmak üzere köleleri içermediği için toplumsal cinsiyet ve ırk eşitsizliği ile
maluldür. Daha uzun yıllar, ABD’de kölelik sürecek, ABD ve Fransa’da kadınların hakları
görmezden gelinecektir. Gerek İngilizce (man) gerekse Fransızca (l’homme) insan hakları
anlamında kullanılan kelimelerin tam çevirisi aslında ‘erkeğin hakları’dır. Nitekim Bildirilerin
bu cinsiyetçi dili ve içeriği, Fransa’da Olympe de Gouge ve İngiltere’de Mary Wollstonecraft
adlı öncü kadınlar tarafından ağır bir dille eleştirilmiştir. Fransa’da devrimden bir yıl sonra, de
Gouge Kadın Hakları Bildirisi (The Declaration of the Rights of Woman–1790) başlığı ile
alternatif bir Kadın Hakları Bildirisi yayınlamış, Fransız devriminin kadın haklarına yönelik
yetersizliğinin yanı sıra Fransa’nın sömürgesi olan adalarda yerlilere yönelik zulme de karşı
çıkmıştır. Nihayetinde Gouge, 16. Lois’ in giyotine gönderilmesine karşı çıkması nedeniyle
giyotinle başı kesilerek can vermiştir, birçok öncü insan hakları savunucusu gibi.
Wollstonecraft ise Kadın Hakları (The Rights of Woman–1792) metnini kaleme alarak
İngiltere’deki erkek egemen hak söylemine kadınlar lehine itirazı dile getirmiştir.
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Dönemin egemen insan hakları yaklaşımının kadın gibi köleleri de dışlamasına karşı
tavır alarak kölelik karşıtı tutumu ile öne çıkan isim ise yine Thomas Paine’dir. 1775’de
yayınladığı ‘Amerika’da Afrikalı Köleliği’57 adlı makalesine Amerikalılara seslenerek başlar
ve kölelik sistemini köle ticaretini mahkûm eden ağır bir dille eleştirir. Kölelerin haklarının
olmamasını eleştirirken, kölelerin özgür bırakılması çağrısında bulunur. Bunu yaparken,
‘Amerikan Bağımsızlık Bildirisi’nin yazarı devrimci ve düşünür Thomas Jafferson’un bile çok
sayıda köleye sahip olduğunu dikkate alırsak, Pain’in bu çağrısının anlamı daha da önem
kazanır. Paine’i insan hakları düşünürleri içinde ayrıcalıklı kılan özelliklerinden biri de liberalbireysel hakların ötesinde, bu gün, Kolektif-Sosya/Ekonomik Haklar, İkinci Kuşak Haklar,
Pozitif Haklar olarak isimlendirilen hakları da çağının çok ötesinde bir anlayışla, gerçek bir
eşitlik ve adalet tutkusuyla savunmasıdır.

Geçmiş Mücadelelerin Güncel Kazanımlarından Örnekler:
1966 yılında kararlaştırılan ve 1976 yılında onaylanan Kişisel ve siyasal haklar
sözleşmesinden bazı maddeler bilgi kaynağı olması amacıyla (sınavlarda sorumlu
değilsiniz)aşağıya alınmıştır. Böylelikle geçmişte verilen mücadelelerin bu günkü kazanımları
değerlendirilebilir.

Yaşama hakkı:
1. Her insan doğuştan yaşama hakkına sahiptir. Bu hak hukuk tarafından korunur. Hiç
kimse yaşama hakkından keyfi olarak yoksun bırakılamaz.
2. Ölüm cezası kaldırmamış olan ülkelerde, suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan
hukuka uygun olarak ve bu Sözleşme ile Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması
Sözleşmesi'nin hükümlerine aykırı olmayacak biçimde, sadece çok aşırı suçlar için ölüm cezası
verilebilir. Bu ceza sadece yetkili mahkeme tarafından verilen nihai karardan sonra infaz
edilebilir.
3. Yaşamdan yoksun bırakmanın bir soykırım suçunu oluşturması halinde, bu
maddedeki hiç bir hüküm, bu Sözleşmeye Taraf bir Devlete Soykırım Suçunun Önlenmesi ve
Cezalandırılması Sözleşmesi'nin hükümlerine göre üstlendiği yükümlülüklerini azaltma yetkisi
verdiği şeklinde anlaşılamaz…
5. Yaşı on sekizden küçük olan kimselere işledikleri suçlar nedeniyle ölüm cezası
verilemez; hamile kadınların ölüm cezaları infaz edilemez.

Bkz. Thomas Paine, “African Slavery in America” Pennsylvania Journal and Weekly Advertiser, 8
March 1775.
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6. Bu maddedeki hiç bir hüküm, ölüm cezasının bu Sözleşmeye Taraf bir Devlet
tarafından kaldırılmasını engellemek veya ertelemek için ileri sürülemez.
7. İşkence yasağı: Hiç kimse işkenceye veya zalimane, insanlık dışı veya onur kırıcı
muamele veya cezaya maruz bırakılamaz. Ayrıca hiç kimse, serbest iradesi olmadan tıbbi veya
bilimsel bir deneye tabi tutulamaz.
8. Kölelik yasağı:
1. Hiç kimse köle olarak tutulamaz; her türlü kölelik ve köle ticareti yasaktır.
2. Hiç kimse kul olarak tutulamaz.
3.
a) Hiç kimse zorla çalıştırılamaz veya zorunlu çalışmaya tabi tutulamaz...
9. Özgürlük ve güvenlik hakkı:
1. Herkes kişi özgürlüğü ve kişi güvenliği hakkına sahiptir. Hiç kimse keyfi
olarak Gözaltına alınamaz veya tutulamaz. Hiç kimse hukukun öngördüğü
sebepler ve usuller dışında özgürlüğünden yoksun bırakılamaz.
2. Gözaltına alınan bir kimse, Gözaltına alınma sebepleri hakkında Gözaltına
alındığı sırada ve kendisine isnat edilen suçlar konusunda derhal bilgilendirilir.
3. Cezai bir fiilden ötürü Gözaltına alınan veya tutulan bir kimse derhal bir
yargıç veya hukuken yargılama yetkisine sahip diğer bir görevli önüne çıkarılır
ve bu kimse makul bir sürede yargılanma veya salıverilme hakkına sahiptir.
Yargılanan bir kimsenin tutuklanması genel bir kural olamaz; yargılamanın her
aşamasında tutuklunun salıverilmesine karar verilebilir; salıverilme bu kimsenin
duruşmaya gelmesini sağlamak ve mahkûm edilmesi halinde hükmün infazını
temin etmek için teminata başlanabilir.
4. Gözaltına alınarak veya tutularak özgürlüğünden yoksun bırakılan bir kimse,
tutulmasının hukukîliği hakkında hemen karar verebilecek ve eğer tutulması
hukuki deşilse salıverilmesine hükmedebilecek bir mahkemeye başvurma
hakkına sahiptir.
5. Hukuka aykırı olarak Gözaltına alınmaktan veya tutulmaktan mağdur olan bir
kimse icrası mümkün bir tazminat hakkına sahiptir.
10. Tutulanların Hakları:
1. Özgürlüğünden yoksun bırakılan herkes, insani muamele ve insanın doğuştan
sahip olduğu insanlık onuruna saygı görme hakkına sahiptir.
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2.
a) Tutuklu sanıklar, istisnai haller dışında mahkûmlardan ayrı tutulur ve
kendilerine mahkûm edilmemiş kimselerin statüsüne uygun tarzda ayrı
bir muamele uygulanır.
b) Tutuklu küçük sanıklar yetişkinlerden ayrı tutulur ve en kısa sürede
yargısal makamların önüne çıkarılırlar.
3. Ceza infaz sistemi, mahpusları iyileştirme ve toplumsal rehabilitasyonlarını
sağlama gibi temel amaçlara sahip olur. Küçük failler yetişkinlerden ayrılır ve
yaşları ile hukuki statülerinin uygun bir muamele görürler.
11. Borç nedeniyle hapis yasağı: Hiç kimse sırf sözleşmeden doğan yükümlülüklerini
yerine getiremediği gerekçesiyle hapsedilemez.
12. Seyahat özgürlüğü:
1. Bir Devletin ülkesinde hukuka uygun olarak bulunan bir kimse, o ülke sınırları
içinde seyahat etme özgürlüğüne ve yerleşeceği yeri seçme hakkına sahiptir.
2. Herkes kendi ülkesi de dâhil, bir ülkeden ayrılmakta serbesttir.
3. Yukarıda belirtilen haklar, bu Sözleşmede tanınan diğer haklara uygun olarak
ulusal güvenlik, kamu düzeni (ordre public), genel sağlık veya genel ahlak veya
başkalarının hak ve özgürlüklerini korumak için gerekli sebepler ile hukuken
öngörülmüş sınırlamalar dışında hiç bir sınırlamaya tabi tutulamaz.
4. Hiç kimse, kendi ülkesine girme hakkından keyfi olarak yoksun bırakılamaz.
13. Yabancıların sınırdışı edilmelerine karşı usulü güvenceler: Bir Devletin ülkesinde
hukuka uygun olarak bulunan bir yabancı ancak, hukuka uygun olarak verilmiş bir sınırdışı
etme kararı gereğince ve ulusal güvenliğin zorlayıcı şartları hariç, sınırdışı etme kararına karşı
itiraz etmesine ve bu itirazının önünde temsil edilebileceği yetkili bir makam veya yetkili
makamın görevlendirdiği bir kişi ve kişiler tarafından denetlenmesi imkânı verilmesi halinde
sınırdışı edilebilir.
14. Adil yargılanma hakkı:
1. Herkes mahkemeler ve yargı yerleri önünde eşittir. Herkes, hakkındaki bir suç
isnadının veya hak ve yükümlülükleri ilgili bir hukuki uyuşmazlığın karara
başlanmasında, hukuken kurulmuş yetkili, bağımsız ve tarafsız bir yargı yeri
tarafından adil ve aleni olarak yargılanma hakkına sahiptir. Davayı izleyenler ve
basın mensupları, demokratik bir toplumdaki genel ahlak, kamu düzeni (ordre
public) veya ulusal güvenlik nedeniyle veya tarafların özel yaşamlarının
menfaatinin gerektirmesi halinde veya mahkemenin görüşüne göre alenîliğin
adaletin gerçekleşmesine zarar vereceği özel şartların kesinlikle gerektirdiği
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ölçüde, duruşmalardan tamamen veya kısmen çıkarılabilir; ancak bir ceza
davasında veya hukuk davasında verilen hüküm, gençlerin menfaati veya aile
uyuşmazlıkları veya çocuğun velayeti ile ilgili davalar aksini gerektirmedikçe
aleni olarak tefhim edilir.
2. Hakkında bir suç isnadı bulunan bir kimse, hukuka göre suçluluğu
kanıtlanıncaya kadar masum sayılma hakkına sahiptir.
3. Hakkında bir suç isnadı bulunan bir kimsenin bu isnadın karara
başlanmasında, tam bir eşitlik içinde asgari şu haklara sahiptir:
a) Hakkındaki suç isnadının niteliği ve nedenleri konusunda ayrıntılı bir
şekilde ve anlayabileceği bir dilde derhal bilgilendirilme
b) Savunmasını hazırlamak ve kendi seçtiği avukatla görüşmek için
yeterli zamana ve kolaylıklara sahip olma
c) Sebepsiz yere gecikmeden yargılanma
d) Duruşmalarda hazır bulundurulma ve kendisini bizzat veya kendi
seçeceği bir avukat aracılığıyla savunma; eğer avukatı bulunmuyorsa
sahip olduğu haklar konusunda bilgilendirilme; adaletin yararı
gerektirdiği her durumda kendisine bir avukat tayin edilme ve eğer
avukata ödeme yapabilecek yeterli imkânı yoksa ücretsiz olarak avukat
tayin edilme
e) Aleyhindeki tanıkları sorguya çekme veya çektirme ve lehindeki
tanıkların mahkemeye çıkmalarını ve aleyhindeki tanıklarla aynı
koşullarda sorguya çekilmelerini sağlama
f) Mahkemede konuşulan dili anlamıyor veya konuşamıyorsa, bir
çevirmenin yardımından ücretsiz olarak yararlanma
g) Kendisini suçlandırıcı tanıklık yapmaya veya bir suçu itirafa
zorlanmama
4. Küçüklerin yargılanmasında küçüklerin yaşlarını ve rehabilitasyonlarını
ilerletme gebeşini göz önünde tutacak bir yargılama usulü izlenir.
5. Bir suçtan ötürü mahkûm olan bir kimse, mahkûmiyetinin ve aldığı cezanın
daha yüksek bir yargı yeri tarafından hukuka göre incelenmesini isteme hakkına
sahiptir.
6. Bir kimse bir suçtan ötürü nihai bir kararla mahkûm olduğunda ve bu
mahkûmiyeti adli hata bulunduğu gerekçesiyle bozulduğunda veya kendisi
bağışlandığında, eğer mahkûmiyet kararının verildiği tarihte bilinmeyen
olayların ortaya çıkarılamamış olmasının nedenleri kısmen veya tamamen
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kendisine yüklenebileceği kanıtlanmadıkça, bu tür bir mahkûmiyetin sonucu
olarak ceza çeken bir kimseye hukuka uygun olarak tazminat ödenir.
7. Bir ülkenin hukukuna ve ceza yargılama usulüne uygun olarak daha önce
kesin biçimde mahkûm olan veya beraat eden bir kimse aynı suçtan ötürü ikinci
kez yargılanamaz ve cezalandırılamaz.
15. Kanunsuz ceza olmaz ilkesi:
1. Hiç kimse, işlendiği zaman ulusal veya uluslararası hukuka göre suç
oluşturmayan bir fiil veya ihmalden ötürü suçlu bulunamaz. Hiç kimseye
işlendiği zaman verilebilecek cezadan daha aşır bir ceza verilemez. Suçun
işlenmesinden sonra, bir suça daha hafif bir ceza öngören bir yasa değişikliği
yapıldığı takdirde, fail yapılan bu değişiklikten yararlanır.
2. Bu maddedeki hiç bir hüküm, işlendiği zaman uluslar topluluğu tarafından
tanınan hukukun genel ilkelerine göre suç sayılan bir fiil veya ihmalden ötürü
bir kimsenin yargılanıp cezalandırılmasına engel oluşturmaz.
16. Kişi olarak tanınma hakkı: Herkes her yerde, hukuk önünde kişi olarak tanınma
hakkına sahiptir.
17. Mahremiyet hakkı:
1. Hiç kimsenin özel ve aile yaşamına, konutuna veya haberleşmesine keyfi veya
hukuka aykırı olarak müdahale edilemez; onuru veya itibarı hukuka aykırı
saldırılara maruz bırakılamaz.
2. Herkes bu tür saldırılara veya müdahalelere karşı hukuk tarafından korunma
hakkına sahiptir.
18. Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü:
1. Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak, kendi
tercihiyle bir dini kabul etme veya bir inanca sahip olma özgürlüğü ile tek başına
veya başkalarıyla birlikte toplu bir biçimde, aleni veya özel olarak, dinini veya
inancını ibadet, uygulama, öğretim şeklinde açışa vurma özgürlüğünü de içerir.
2. Hiç kimse, kendi tercihi olan bir dini kabul etme veya inanca sahip olma
özgürlüğünü zayıflatacak bir zorlamaya tabi tutulamaz.
3. Bir kimsenin dinini veya inancını açışa vurma özgürlüğü ancak kamu
güvenliği, kamu düzeni, sağlık veya ahlak veya başkalarının hak ve
özgürlüklerini korumak amacıyla, hukuken öngörülen ve demokratik bir
toplumda gerekli olan sınırlamalara tabi tutulabilir.
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4. Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, anne-babalar ile, mümkünse vasilerin kendi
inançlarına uygun biçimde çocuklarına din ve ahlak eğitimi verilmesini isteme
özgürlüğüne saygı göstermeyi taahhüt ederler.
19. İfade özgürlüğü:
1. Herkesin, bir müdahale ile karşılaşmaksızın fikirlere sahip olma hakkı vardır.
2. Herkes ifade özgürlüğü hakkına sahiptir; bu hak bir kimsenin ülke
hudutlarıyla sınırlanmaksızın sözlü, yazılı veya basılı veya sanatsal ürün
şeklinde veya kendi tercih ettiği başka bir iletişim vasıtasıyla her türlü bilgi ve
düşünceyi arama, edinme ve ulaştırma özgürlüğünü de içerir.
3. Bu maddenin ikinci fıkrasındaki haklar özel bir ödev ve sorumlulukla
kullanılır. Bu nedenle bu hak, sadece hukuken öngörülen ve aşağıdaki sebeplerle
gerekli olan sınırlamalara tabi tutulabilir:
a) Başkalarının haklarına ve itibarına saygı
b) Ulusal güvenliği veya kamu düzenini (ordre public), veya sağlık ve
ahlakı koruma
20. Savaş propagandası ve düşmanlığı savunma yasağı:
1. Her türlü savaş propagandası hukuk tarafından yasaklanır.
2. Ayrımcılığa, kin ve nefrete veya şiddete tahrik eden her hangi bir ulusal, ırksal
veya dinsel düşmanlığın savunulması hukuk tarafından yasaklanır.
21. Toplanma özgürlüğü: Barışçıl bir biçimde toplanma hakkı hukuk tarafından tanınır.
Bu hakkın kullanılmasına ulusal güvenliği veya kamu güvenliğini, kamu düzenini (ordre
public), sağlık veya ahlakı veya başkalarının hak ve özgürlüklerini koruma amacı taşıyan,
demokratik bir toplumda gerekli bulunan ve hukuka uygun olarak getirilen sınırlamaların
dışında başka hiç bir sınırlama konamaz.
22. Örgütlenme özgürlüğü:
1. Herkes başkalarıyla bir araya gelerek örgütlenme özgürlüğü hakkına sahiptir;
bu hak, kendi menfaatlerini korumak için sendika kurma ve sendikaya katılma
hakkını da içerir.
2. Bu hakkın kullanılmasına ulusal güvenliğin, kamu güvenliğinin, kamu
düzeninin (ordre public), genel sağlık veya ahlâkın, başkalarının hak ve
özgürlüklerinin korunması amacıyla, hukuken öngörülmüş ve demokratik bir
toplumda gerekli olan sınırlamaların dışında başka hiç bir sınırlama konamaz.
Bu madde, silahlı kuvvetler ve polis teşkilatı mensuplarının bu hakkı
kullanmaları üzerine hukuki kısıtlamalar konulmasını engellemez.
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3. Bu madde, Uluslararası Çalışma Teşkilatının 'Örgütlenme Özgürlüğü ve
Teşkilatlanma Hakkının Korunması' ile ilgili 1948 tarihli Sözleşmesine Taraf
Devletlere, bu Sözleşmede sağlanan güvencelere aykırı yasama tasarrufları
yapmasına veya yasaları bu güvencelere aykırı tarzda uygulamasına yetki
vermez.
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Uygulamalar

Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesini okuyarak içeriğini ve kapsamını
değerlendiriniz.
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Uygulama Soruları

Kişisel ve siyasal haklar sözleşmesi neden bireysel kapsamla sınırlandırılmıştır?
Ders kapsamında ortaya çıkış sürecini öğrendiğiniz bu hakların günümüzde hangi
ihtiyaçlara cevap verdiği dikkate alındığında günlük hayatımızda karşılaşabileceğimiz hangi
sorunları çözme kapasitesi vardır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde aydınlanma çağını takip eden burjuva devrimleri ve bu devrimlerin
sonucunda ortaya çıkan yeni insan hakları anlayışını oluşturan düşünce atmosferini ve
düşünürleri tanımladık. Devrimlerin burjuva karakterinin bireysel haklarla sınırlı bir hak
anlayışı doğurduğu ve bunların sivil ve politik içerikle sınırlı olduğunu, yanısıra kadın, köle,
çocuk gibi gurupları dışlayan karakterine yönelik dönemin ve bu günün eleştirilerinin neler
olduğunu gözden geçirdik. Ayrıca sivil ve politik hakların hangi haklar olduğuna ilişkin
tanımlama yapabilecek bilgi edindik.
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Bölüm Soruları
1)

Bireysel haklar burjuva devrimlerinin sonucunda ortaya çıkmamıştır.

a)

Doğru

b)

Yanlış

2)

Burjuva mülk sahibi zengin sınıf anlamına gelir

a)

Doğru

b)

Yanlış

3)
Fransız devrimi sonrası ortaya çıkan insan hakları beyannamesinde orijinal
olarak insan yerine erkek kelimesi kullanılmıştır.
a)

Doğru

b)

Yanlış

4)
Fransız devrimi sonrası ortaya çıkan insan hakları beyannamesinde orijinal
olarak insan yerine erkek kelimesi kullanılmasını eleştiren kadınların yazdığı beyannamenin
adı aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Amerikan yerlilerinin Hakları Beyannamesi

b)

Burjuva hakları Beyannamesi

c)

Kadın hakları Beyannamesi

d)

Çocuk hakları Beyannamesi

5)

Aşağıdakilerden hangisi Burjuva devrimleri olarak tanımlanan devrimlerden

a)

Alman Devrimi

b)

Rus Devrimi

c)

İngiliz Devrimi

biridir?
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d)

Fransız Devrimi

6)
Aşağıdaki isimlerden hangisi Fransız devriminin ürünü olan İnsan ve
devrimiyurttaş hakları Beyannamesini erkeklerin haklarını koruyup kadınları yok saydığı için
eleştirmiştir?
a)

O. De Gouge

b)

J. Butler

c)

M. Antoinette

d)

B. Friedman

7)
Bireysel hakları ortaya çıkaran devrimler çağının Aydınlanma felsefesiyle
ilişkisi nedir?
8)

Burjuva ne demektir, bir sınıf olarak özellikleri nelerdir

9)

Burjuva devrimleri neden bireysel hakları ortaya çıkarmıştır?

10)

Bireysel hakların Fransız ve Amerikan devrimi ile tarhsel bağı nedir?

Cevaplar
1) B
2) A
3) A
4) C
5) D
6) A
7)
8)
9)
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10)
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4. ENDÜSTRİ DEVRİMİ, SOSYALİZM VE KOLEKTİF İNSAN
HAKLARI: SOSYAL, EKONOMİK, KÜLTÜREL HAKLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde endüstri devrimi ile ortaya çıkan işçi sınıfının sorunlarını çözmek, ortaya
çıkan hak ihlallerinin giderilmeki amacıyla tartışma gündemine giren sosyal, ekonomik ve
kültürel hakların hangi koşullarda ortaya çıktığını öğreneceğiz. Ardından bu hakların ortaya
çıkışına öncülük eden sosyalist düşünürleri ve argümanlarını gözden geçirerek felsefi
kaynakları değerlendireceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Sosyal haklar nasıl ortaya çıkmıştır?
Ekonomik haklar nasıl ortaya çıkmıştır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Ekonomik, sosyal ve kültürel Ekonomik, sosyal ve kültürel Literatür özetini çalışarak
haklar
hakların arkasında yatan
tarihsel koşulları ve felsefi
düşünceyi anlamak

68

Anahtar Kavramlar

Sosyal haklar, Ekonomik Haklar, Karl Marks, Sınıf, Sosyalizm
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Giriş
Burjuva devrimlerinin yolaçtığı bireysel insan haklarının, hak ve özgürlüklerinin ortaya
çıkmasından sonra, endüstriyel devrimlerin ortaya çıkması ile sanayii gelişmiş ve işçi sınıfı
ortaya çıkmıştır. Bu süreç bireysel hakların ötesinde, özellikle yoksul ve mülksüz işçi sınıfının
kolektif haklarını hedefleyen bir mücadelenin tarihidir. Kadın erkek ve çocuk tüm işçilerin
uzun, ağır çalışma koşulları altında yaşadıkları güçlükler ve zorlu çalışma koşullarının
iyileştirilmesini amaçlayan bu mücadele ikinci kuşak haklar olarak da adlandırılan sosyal ve
ekonomik hakların kazanımını hedefleyenyeni bir insan hakları anlayışını ortaya çıkarmıştır.
Bu anlayış sayesindedir ki, bu gün AB ülkeleri, Kanada, Türkiye gibi sosyal devletler
çalışanlarınıa ücretsiz veya düşük ücretli sağlık, eğitim, hasta -yaşlı-engelli bakım hizmeti
vermekte ve benzeri sağlık ve sosyal güvenceler sağlamaktadır.
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4.1. Sosyalist Felsefenin İnsan Haklarına Katkısı: Mülksüzlerin ve
Yoksulların Hakları
Monarşilerin yok edildiği veya gücünü yitirdiği yerini cumhuriyet rejimlerine veya
parlamenter rejimlere bıraktığı devrimler çağından sonra, aklın egemenliğinin sağladığı
olanaklarla bilimsel keşif ve gelişmelerin arttığı 19. yüzyıla makineleşme ve kitlesel üretim
yani endüstriyelleşme hâkim oldu. Feodal düzenin yerini kapitalist üretim ilişkilerinin aldığı bu
çağda yeni hâkim sınıf burjuvazinin sınırsız mülkiyet hakkı, insan hakları mücadelesinde yeni
bir çelişkiyi açığa çıkarıyordu. Mülksüzlerin insan hakları olarak da adlandırılabilecek olan bu
çelişki, çağının ötesinde bir anlayışla Thomas Paine tarafından gündeme getirilmiştir. Ancak,
mülksüzlerin insan hakları sistematik olarak, başta Karl Marx (1818-1883) olmak üzere 19.
yüzyılda sosyalistler tarafından gündeme getirilmiş ve savunulmuştur.
Ishay’ın sözleriyle:
“Endüstriyelleşme ile bağlantılı kentlerdeki sefalete yanıt olarak Avrupa’da sosyalistler
alternatif bir insan hakları kavramı geliştirdiler. Mülkiyet haklarının sınırsız korunmasının
zaten avantajlı olanların dışında kimsenin yararına olmadığı, liberalizmin avukatlığını yaptığı
evrensel politik eşitliğinde engellendiği üzerine tartışmalar sürdürüldü. Bu nedenle sosyalistler
o dönemde kapitalizm tarafından güvenceye alınmamış olan hakları kucakladılar: evrensel
sağlık ve eğitim hakkı, kadının kurtuluşu, çocuk emeğinin yasaklanması, fabrikalarda sağlık ve
güvenlik önlemlerinin sağlanması ve kadınlarda dâhil olmak üzere her kes için evrensel oy
hakkı.”58
Bu nedenle ekonomik, sosyal ve kültürel hakların ortaya çıkması ve yaygınlaşması
sürecinde sosyalist düşüncenin Marksist sınıf yaklaşımı özel bir önem taşımaktadır.
Liberal hak kavramının temel düşünürleri olarak kabul edilen Locke, Hobbes ve Kant’
ın çalışmalarında59 da görülebileceği gibi bireysel haklar temelinde özellikle mülkiyet hakkı
savunulmuştur. Bu nedenle 20. yüzyılın insan hakları teorisyenlerinden C.B.Macpherson
bireysel liberal insan hakları yaklaşımının çıkmazlarını Locke’nin çalışmalarını temel alarak şu
şekilde eleştirmektedir; “Locke’un doğal insanı burjuvadır: onun akılcı insanı sermaye birikimi
eğilimindeki insandır… Çünkü onlar yalnızca yaşamlarını korumak ve rahatlık içinde
sürdürmek değil, böyle bir yaşamın gerektirdiği miktarın ötesinde mülk biriktirenlerdir.”60 Bu
nedenle 19. yüzyılın sosyalist düşünürlerinin insan hakları yaklaşımı yeni ortaya çıkan mülksüz
işçi sınıfı ile sermayedarlar arasındaki uzlaşmaz çelişkiye vurgu yapan sınıf mücadelesi
perspektifini öne çıkardı.
Fransız sosyalist anarşistlerinden Pierre-Joseph Proudhon’un (1809-1865) amansız
mülkiyet eleştirisi, Alman düşünür Karl Marx’ın enternasyonalizmi Marx ve Alman düşünür
58

Micheline R. Ishay, The Human Rights Reader, London, Routledge, 1997 s. xxv.
Bakınız; : J. Locke, Two Treatises of Government; I. Kant, Metaphisics of Moral / Theory of Right:
Part II – T. Hobbes, Leviathan.
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Frederich Engels’in liberal insan haklarının tarih dışı karakteri, aile ve kadın sorununa yönelik
eleştirileri ve Alman Sosyal Demokrat Partisi’nin kurucusu August Bebel’in kadın haklarının
geriliği ve kadının statüsüne yönelik kınamaları, sosyalist insan hakları yaklaşımını
biçimlendiren temel argümanlar olmuştur.
Aydınlanmanın eşitlik idealine bağlı olan sosyalistler, mülkiyetçi-kapitalist sistemin
eşitlik anlayışının endüstri çağının yarattığı yeni sınıf olan işçi sınıfı için bir anlam ifade
etmediğini tespit ederek, açıkça eleştirirken yeni bir insan hakları anlayışı önermişlerdir.
Marx’ın Gotha Programı çalışmasında gördüğümüz üzere, Marx’ın Sosyal Demokrat
İşçi Parti’si ile Alman İşçileri Genel Sendikasının ortak program oluşturmak üzere bir araya
geldikleri Gotha şehrinde taslak programın burjuva karakterini eleştirirken, aslında liberalburjuva hak anlayışını da eleştirmektedir; “Eşit hak, hala prensipte burjuva hak anlayışı olduğu
için… Bu eşit hak burjuvazinin sınırlaması nedeniyle hala sürekli engel oluşturmaktadır… Bu
eşit hak, eşit olmayan emek için eşitsiz haktır… Diğer bütün haklar gibi, içeriğinde, eşitsizliğin
hakkıdır… Hak, asla toplumun ekonomik yapısından ve onun kültürel gelişmesinden daha
yüksek olamaz.”61
Bu sözlerle Marx insan haklarının varolan sosyo-ekonomik koşullar tarafından
belirlendiğini bu nedenle de emek sermaye çelişkisinde egemen olan burjuvazinin hak
anlayışının eşitsizlik doğası ile malul olduğunu ifade etmektedir.

4.2. Sosyalist Felsefenin Bireysel Hakları Kolektif Haklar Lehine
Geliştirmesi
Dönemin gerçekleriyle uyumlu olan bu tespitlerin yansıra sosyalistler ekonomik, sosyal
ve kültürel hakları güvence altına almaya çalışırken bazı sivil ve politik hakların gelişmesine
de katkıda bulunmaktadırlar. Haklar arasındaki diyalektik ilişkinin farkında olmaları nedeniyle
örneğin bugün demokratik yaşamın, sivil politik hakların önemli bir parçası olan herkese eşit
oy hakkı ve kadın hakları alanında önemli katkılar sağlamışlardır. O dönemde sınıf, ırk ve
cinsiyet ayrımcılığı nedeniyle hakların herkes için geçerli olması için mücadele etmişlerdir.
Örneğin temel insan hakları beyannamelerinden birinin anavatanı olan ABD’de oy hakkına
sahip olmak belli oranda malvarlığı ve okuryazarlık şartına bağlanmıştı. Toprak sahibi olmayan
beyaz ırka mensup Amerikalılar 1856 yılına, beyaz olmayanlar 1876 yılına, kadınlar 1920
yılına, Amerikan yerlileri 1924 yılına kadar oy kullanma hakkından yoksun bırakılmışlardır.
Bu durum yalnızca ABD için bir istisna olmayıp Fransa ve İngiltere gibi Avrupa ülkeleri için
de geçerli idi.
Oy verme hakkının mülkiyet ve okuryazarlık koşuluna bağlanmasının, mülksüz ve
eğitimsiz işçi sınıfının ve Avrupalı olmayan ırkların aleyhine işlediği sürece sosyalistler

Bkz: Karl Marx, “The Communist Manifesto”, Karl Marx Selected Writings, ed.Lawrance. H Simon,
Hackett Publishings, 1994, p.176.
61

72

ekonomik ve sosyal haklar çerçevesinde ücretsiz eğitim ve eğitim reformu taleplerini
yükselttiler. Marx bizzat, Komünist Manifesto, Gotha Programının Eleştirisi (1875) gibi ana
metinlerinde ve Cenevre Konferans Delegelerine sunuşunda ve Birinci Enternasyonalde
Uluslararası İşçi Derneğinin açılış konuşmasında kısaca her platformda “…bütün çocuklar için
kamu okullarında ücretsiz eğitim, mevcut haliyle çocuk ve kadın emeğinin fabrikalarda
sömürüsüne son… Endüstriyel üretimle kombine edilmiş eğitim” 62 talebini dile getirmiş ve
evrensel oy hakkının da seçkin savunucularından biri olmuştur.
Yalnızca Marx değil, dönemin sosyalist hareketleri tarafından da savunulan bu haklar
çalışma saatlerinin kısaltılması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, çalışanların sağlık
hizmetinden yararlanması gibi birçok cephede yürütülmüştür. I. Enternasyonal de bizzat Marx
tarafından müjdelenen Çartist hareketin İngiltere’de elde ettiği çalışma süresini günde 10 saatle
sınırlayan hakkın daha da geliştirilmesi amacıyla II. Enternasyonal de Bizzat Engels 1 mayıs
gününün her yıl günlük çalışma süresinin 8 saate indirilmesi için mücadele günü olarak
belirlendiğini açıkladı.63
Bir diğer sosyalist, İngiliz düşünür Robert Owen çocuk ve işçi hakları mücadelesinin
öncüleri arasında yer almış ve bugün bize akıldışı görünebilecek bir talebin savunuculuğunu
yaparak, çocukların 12 yaşından önce, eğitimlerini tamamlamadan işe kabul edilmemelerini
savunmuştur. Bu mütevazı talebin 7 yaşındaki yoksul çocukların okulları değil fabrika ve
atölyeleri doldurdukları 19. yüzyıl İngiltere’sinde oldukça ilerici bir talep olduğunu
hatırlamalıyız.
19. yüzyıl boyunca gelişen sosyal ve ekonomik haklar 20. yüzyılın başında özellikle
1917 Bolşevik Devrimi ile kurulan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin tarih sahnesine
çıkması ile yeni gelişim çizgisine girdi. Ekonomik ve sosyal hakların sosyalist perspektifle ele
alındığı herkese iş, ücretsiz eğitim ve sağlık hizmetinin garantilendiği bu yeni sistem Avrupalı
sosyalist ve komünist partilerin de çabalarıyla sosyal demokrat partilerin programlarında özel
bir vurgu kazanmış ve Batı’nın sosyal-refah devleti konseptinin ana bileşenleri arasında yer
almıştır.
Marx’ın ve sosyalist hareketlerin önemle üzerinde durduğu bir diğer husus kölelik
karşıtı tutumları ve bu bağlamda ileriki yıllarda güçlenerek gelişecek olan sömürgecilik karşıtı
hareketinde katkısıyla tanımlanan Kültürel Grup Haklarıdır. Marx’ın Kapital’de köle ve
efendisi arasındaki ilişkinin işçi ve patronu arasındaki ilişkide yeniden üretildiğini vurguladığı
sözleri onun çağında da hala yakıcı bir sorun olarak gündemde olan kölelik karşıtı tutumunu

Bkz: Karl Marx, “The Communist Manifesto”, Karl Marx Selected Writings, ed.Lawrance. H Simon,
Hackett Publishings, 1994, p.176; Gota Programının Eleştirisi, İnter yay. İstanbul 1999; Enternasyonal I ve II
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açıkça ifade eder.64 Öte yandan Marx dönemin ABD Başkanı Abraham Lincoln’e gönderdiği
mektupta kölelik karşıtı tutum ve tavrını açıkça ifade eder.65
Yine kölelik kurumuna karşıt tavrı ile de insan hakları mücadelesinde seçkin ve saygın
bir yere sahip olan T. Paine’in kölelik karşıtı tutumu daha önceki sayfalarda ifade edildiği gibi
çağının ilerisinde bir insan hakları anlayışının ürünüdür ve günümüz azınlık hakları
yaklaşımının da öncülü bir anlayışın temsilcisidir.

Geçmiş Mücadelelerin Güncel Kazanımlarından Örnekler:
1966 yılında BM tarafından kararı alınan ve 1977 yılında onaya açılan Uluslararası
Ekonomik sosyal ve Kültürel haklar sözleşmesinin bu gün uygulama esaslarını oluşturan bazı
maddeleri aşağıda bilgi kaynağı olarak sunulmaktadır.
(Sınav kapsamında değildir.)
…
6. Çalışma hakkı:
1. Bu Sözleşmeye Taraf Devletler herkesin çalışma hakkını tanır ve bu hakkı
korumak için gerekli tedbirleri alır. Çalışma hakkı, herkesin kendi seçtiği ve
girdiği bir işte çalışarak geçimini sağlama imkânına ulaşma hakkım da içerir.
2. Sözleşmeye Taraf Devletlerin çalışma hakkını tam olarak gerçekleştirmek
üzere alacağı tedbirler arasında, teknik ve mesleki rehberlik hizmetleri ile
öğretim programları yapmak, bireyin temel siyasal ve ekonomik özgürlüklerini
koruyan şartlar içinde ekonomik, sosyal ve kültürel gelişme ile tam ve üretken
istihdamı sağlamak için gerekli politikaları ve yöntemleri uygulamak da yer alır.

7. Adil ve uygun işte çalışma şartları: Bu Sözleşmeye Taraf Devletler herkese adil ve
elverişli şartlarda çalışma hakkı tanır. Bu şartlar aşağıdaki hakları güvence altına alır:
a) Bütün çalışanlara sağlanan asgari bir gelir ile birlikte en azından:
i) Hiç bir ayrıma tabi tutulmaksızın özellikle kadınların erkeklerin
çalışma şartlarından daha alt düzeyde olmayan şartlarda çalışmaları
güvence altına alınarak, eşit işe eşit ve adil ücret
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ii) bu Sözleşmenin hükümlerine uygun olarak, kendisi ve ailesi için nezih
bir yaşam
b) Güvenli ve sağlıklı çalışma şartları
c) Herkesin işinde daha yüksek mevkilere atanma sırasında, kıdem ve ehliyetten
başka bir ölçüye tabi olmaksızın, eşit imkânlar
d) Dinlenme, çalışma arası, çalışma saatlerinin makul ölçüde sınırlandırılması
ile ücretli yıllık izin ve resmi tatillerde ücret verilmesi.

8. Sendikal haklar:
1. Bu Sözleşme Taraf Devletler şu hakları sağlamayı taahhüt eder:
a) Herkese kendi ekonomik ve sosyal menfaatlerini korumak ve
geliştirmek için sendika kurma ve sadece sendikanın kendi kurallarına
tabi olarak kendi seçtiği bir sendikaya katılma hakkı tanınır. Bu hakkın
kullanılması ulusal güvenliği veya kamu düzenini veya başkalarının hak
ve özgürlüklerini korumak için demokratik bir toplumda gerekli olan ve
hukuken öngörülen sınırlamalardan başka sınırlara tabi tutulamaz
b) Sendikalara ulusal Federasyonlar ve konfederasyonlar kurma ve
konfederasyonlara da uluslararası sendikal örgütler kurma ve bunlara
katılma hakkı tanınır
c) Sendikaların serbestçe faaliyette bulunma hakkı, ulusal güvenliği veya
kamu düzenini veya başkalarının hak ve özgürlüklerini koruma amacıyla,
demokratik bir toplumda gerekli olan ve hukuken öngörülen
sınırlamaların dışında her hangi bir sınırlamaya tabi tutulamaz
d) Kullanılma şartları her bir ülkenin yasalarıyla düzenlenmiş olan bir
grev hakkı tanınır.
2. Bu madde, silahlı kuvvetler veya polis mensuplarının veya Devlet idaresinde
görevli olanların bu hakları kullanmalarına hukuken öngörülen sınırlamalar
koymalarını engellemez.
3. Bu maddenin hiç bir hükmü, Uluslararası Çalışma Teşkilatının Örgütlenme
Özgürlüğü ve Teşkilatlanma Hakkının Korunması ile ilgili 1948 tarihli
Sözleşmesine taraf olan Devletlere, o Sözleşmede yer alan güvencelere aykırı
düşebilecek bir tarzda bir yasa çıkarma ve uygulama imkân verecek şekilde
tasarruflarda bulunma yetkisi vermez.
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9. Sosyal güvenlik hakkı: Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, herkese sosyal güvenlik
hakkını tanır. Bu hak, sosyal sigorta haklarını da içerir…
…

11. Yaşama standardı hakkı:
1. Bu Sözleşmeye Taraf olan Devletler herkese, kendisi ve ailesi için yeterli bir
yaşam standardına sahip olma sağlar. Bu standart, yeterli beslenmeyi,
giyinmeyi, barınmayı ve yaşama koşullarının sürekli olarak geliştirilmesini de
içerir. Taraf Devletler bu hakkın gerçekleştirilmesini sağlamak için, kendi
serbest iradelerine dayalı uluslararası işbirliğinin esas olduğunu kabul ederek,
uygun tedbirleri alırlar.
2. Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, açlıktan kurtulmanın herkes için temel bir
hak olduğunu kabul ederek, kendi başlarına ve uluslararası işbirliği yoluyla, özel
programlar da dâhil, aşağıdakiler için gerekli olan tedbirleri alır:
a) Teknik ve bilimsel bilgiyi tam olarak kullanarak, beslenme prensipleri
ile ilgili bilgileri duyurarak ve doğal kaynakların etkili bir biçimde
geliştirilmesini ve kullanımını sağlayacak bir yolla tarım sistemlerini
ilerleterek veya reform yaparak, üretme, üretilenleri saklama ve dağıtma
yöntemlerini geliştirmek
b) Yeryüzündeki besin kaynaklarının ihtiyaçlara göre eşit dağıtılmasını
sağlamak için, gıda ihraç eden ve gıda ithal eden ülkelerin sorunlarını
dikkate almak.

12. Sağlık standardı hakkı:
1. Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, herkesin mümkün olan en yüksek seviyede
fiziksel ve ruhsal sağlık standartlarına sahip olma hakkını tanır.
2. Bu Sözleşmeye Taraf Devletlerin bu hakkı tam olarak gerçekleştirmek
amacıyla alacakları tedbirler, aşağıdakiler için de alınması gerekli tedbirleri
içerir:
a) Varolan doğum oranının ve bebek ölümlerinin düşürülmesi ile
çocukların sağlıklı gelişmelerinin sağlanması
b) Çevre sağlığını ve sanayi temizliğini her yönüyle ileriye götürme
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c) Salgın hastalıkların, yöresel hastalıkların, mesleki hastalıkların ve
diğer hastalıkların önlenmesi, tedavisi ve kontrolü
d) Hastalık halinde her türlü sağlık hizmetinin ve bakımının sağlanması
için gerekli şartların yaratılması

13. Eğitim hakkı:
1. Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, herkese eğitim hakkı tanır. Sözleşmeci
Devletler, eğitimin insan kişiliğinin ve onurunun tam olarak gelişmesine ve
insan haklarına ve temel özgürlüklere saygıyı güçlendirmesine yönelik olarak
verilmesi konusunda birleşirler. Devletler ayrıca herkesin özgürlükçü topluma
etkili bir biçiminde katılmasını sağlayacak, bütün uluslar ile butun ırksal, etnik
ve dinsel gruplar arasında anlayış, hoşgörü ve dostluğu geliştirecek ve Birleşmiş
Milletlerin barışın korunması için yaptığı faaliyetlerini ilerletecek bir eğitim
verilmesi konusunda anlaşırlar.
2. Bu Sözleşmeye Taraf olan Devletler eğitim hakkının tam olarak
gerçekleşmesini sağlamak amacıyla, şu yükümlülükleri yerine getir:
a) İlköğretim zorunludur ve herkese ücretsiz ilköğretim sağlanır
b) Teknik ve mesleki eğitim de dâhil ikinci eğitimin farkla türleri ve
özellikle başlangıçta verilecek ücretsiz geliştirme eğitimi gibi her türlü
uygun vasıtalarla, kural olarak herkesin girmesine ve yararlanmasına
açık duruma getirilir
c) Yüksek öğrenim, özellikle başlangıçta verilecek ücretsiz geliştirme
eğitimi gibi her türlü uygun vasıtalarla, yetenek ölçüsüne göre herkesin
eşit olarak yararlanmasına açık duruma getirilir
d) İlk eğitimin bütün dönemini tamamlayamamış veya bu eğitimi hiç
alamamış olan kişiler, mümkün olduğu kadar temel eğitim almaya teşvik
edilir veya bu eğitimi almaya mecbur tutulur
e)
Her düzeydeki okul sistemlerinin geliştirilmesi aktif olarak
sağlanmaya çalışılır; yeterli bir burs sistemi kurulur ve öğretmenlerin
maddi koşulları sürekli olarak iyileştirilir
3. Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, annebabaların ve uygulanması mümkünse
vasilerin de, çocuklarını devlet tarafından kurulan okulların dışında varolan ama
Devlet tarafından konulmuş veya onaylanmış standartların asgari şartlarına sahip
bulunan okullara gönderme ve kendi inançlarına uygun bir biçimde çocuklarına
dinsel ve ahlaki eğitim sağlama haklarına saygı gösterir.
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4. Bu maddenin hiç bir hüküm, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen
prensiplerin özel eğitim kurumlarında her zaman yerine getirilmesi ve özel
eğitim kurumlarında verilen eğitimin Devlet tarafından gösterilen asgari
standartlara uyması halleri saklı kalmak kaydıyla, kişilere ve kuruluşlara eğitim
kurumları kurma ve yönetme serbestisi verecek şekilde yorumlanamaz.

14. Zorunlu ilköğretimi sağlama yükümlülüğü: Bu Sözleşmeye Taraf Devletlerden,
Sözleşmeye Taraf olduğu sırada anavatanında veya kendisinin egemenliği altında bulunan diğer
ülkelerde parasız ve zorunlu ilköğretimi sağlayamamış olan Devletler, iki yıl içinde herkes için
parasız zorunlu eğitimin prensiplerini ortaya koyan bir plan hazırlar ve bu planın makul bir
süreyi aşmayacak şekilde kaç yıl içinde uygulanacağını gösteren ayrıntılı bir uygulama planı
hazırlar ve kabul eder.

15. Kültürel yaşama katılma hakkı:
1. Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, herkese aşağıdaki hakları tanırlar:
a) Kültürel yaşama katılmak
b) Bilimsel gelişmelerin nimetlerinden ve sonuçlarından yararlanmak
c) Kendisinin yaratıcısı olduğu bilimsel, edebi ve sanatsal ürünlerden
kaynaklanan maddi ve manevi menfaatlerin korunmasından yararlanmak
2. Bu hakkın tam olarak gerçekleştirilmesi için Sözleşmeye Taraf olan Devletler
tarafından alınacak önlemler, bilimin ve kültürün korunması, gelişmesi ve
yayılması için gerekli tedbirleri de içerir.
3. Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, bilimsel araştırma ve yaratıcı faaliyetler için
zorunlu olan özgürlüğe saygı göstermeyi taahhüt ederler.
4. Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, bilimsel ve kültürel alanlarda uluslararası
ilişkilerin ve işbirliğinin teşvik edilmesinden ve geliştirilmesinden türetilecek
menfaatleri tanımayı kabul ederler.
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Uygulamalar

Günlük hayatınızdaki faaliyetlerinizi bireysel haklarınız ve kolektif haklarınız
açısından karşılaştırınız.
Derste tartışmak üzere kolektif haklarla ilgili 1 haber seçiniz ve inceleyiniz.
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Uygulama Soruları

Türkiye istatistik kurumuna göre Türkiye’de 4 kişilik bir aile için 2015 yılı açlık sınırı
1592 TL olarak hesaplanmıştır. 2016 yılı asgari ücretin 1300 TL olduğu ülkemizde asgari
ücretle geçinen bir işçi ailesi için bireysel ve kolektif hak standartlarına uygun bir yaşam
mümkün müdür?
Bu nitelikteki bir ailenin devlet tarafından karşılanan sağlık, eğitim gibi sosyal hakları
olmasaydı yaşam kalitesi nasıl olurdu?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ikinci kuşak haklar olarak da adlandırılan sosyal ve ekonomik hakların
ortaya çıktığı sosyal ve tarihsel koşulların özellikleri gözden geçirilmiştir. Ardından sosyalist
felsefenin bu tarihsel koşullarda ezilen yoksulların haklarını öne çıkaran yeni bir insan
haklarının geliştirilmesine katkıları değerlendirilerek sürecin felsefi kökenlerine ilişkin çeşitli
düşünürlerin yaklaşımları belirtilmiştir. Böylece aydınlanmanın eşitlik idealine bağlı olan
sosyalistler, mülkiyetçi-kapitalist sistemin eşitlik anlayışının endüstri çağının yarattığı yeni
sınıf olan işçi sınıfı için bir anlam ifade etmediğini tespit ederek, açıkça eleştirirken hangi
argümanları kullandıkları, ortaya çıkan döneme özgü yeni insan hakları anlayışının kavramsal
çerçevesi tartışılmıştır.

81

Bölüm Soruları
1)

Endüstri devrimi hangi sınıfı ortaya çıkarmıştır?

a)

Kadın sınıfını

b)

Burjuva sınıfını

c)

Yönetici sınıfnıı

d)

İşçi sınıfını

2)

İşçi sınıfı mülk sahibi olmayan yoksullar olarak tanımlanabilir.

a)

Doğru

b)

Yanlış

3)
Kolektif haklar da denilen sosyal- ekonomik ve kültürel haklar aşağıda belirtilen
hangi hak kuşağına aittir.
a)

Birinci kuşak

b)

İkinci kuşak

c)

Üçüncü kuşak

d)

Dördüncü kuşak

4)
hangisidir?

Çocuk hakları ile ilgili çaba harcayan düşünür ve iş adamı aşağıdakilerden

a)

R. Rorty

b)

S. Mill

c)

Locke

d)

R. Owen
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5)
Endüstri devriminin hemen sonrasında çocuklar kaç yaşında fabrikada
çalışabiliyordu
a)

7 ve yedinin altı yaşlarda

b)

13 yaşında

c)

15 yaşında

d)

18 yaşında

6)

Endüstri devrimi hangi sınıfı ortaya çıkarmıştır?

7)

Endüstri devrimiyle ortaya çıkan sınıfın ekonomik koşulları nasıldı?

8)

Bu koşullar hangi hakları ortaya çıkarmıştır.

9)
yapılmıştır?
10)

Endüstri devrimi ile ortaya çıkan hakların savunusu hangi felsefi akım tarafından

Sosyal ekonomik kültürel hakların bu günkü yaşamımıza ne tür katkıları vardır?

Cevaplar
1) D
2) A
3) B
4) D
5) A
6)
7)
8)
9)
10)
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5. SÖMÜRGECİLİK, ULUS DEVLET MİLLİYETÇİLİĞİ VE GRUP
HAKLARI: AZINLIK HAKLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde uluslararası insan hakları terminolojisinde sayısal olarak veya iktidar gücü
olarak çoğunluk arasında yer almayan dini, dilsel veya etnik guruplar olarak tanımlanan
grupların haklarının hangi tarihsel koşullarda ortaya çıktığı ve hangi felsefi kökenlerden
beslendiği gözden geçirilecektir. Ardından azınlık hakları veya grup hakları olarak
isimlendirilen üçüncü kuşak temel hak ve özgürlükleri içeren hakların diğer haklarla ilişkisi ve
etkileşimi tartışılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Sömürgeci Batı ülkelerinin terketmek zorunda kaldığı ülkelerde ulus devlet oluşumları insan
haklarını nasıl etkilemiştir?
Ulus devlet milliyetçiliği ve azınlık hakları arasında ne tür etkileşimler bulunmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Azınlıklar kimlerdir

İnsan hakları farkındalığını Ders notları aracılığı ile
artırmak
edinilen bilginin günlük
gözlemlerle pekiştirilmesi

Azınlık hakları

İnsan hakları
öğrenmek

kapsamını Ülkemizdeki
azınlıklarla
ilgili
haberlerle
ders
notlarının karşılaştırılması
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Anahtar Kavramlar

Sömürgecilik, Post-sömürgecilik, Ulus devlet, Azınlık, Azınlık Hakları, Osmanlı azınlık
sistemi (Millet sistemi), Rosa Lüxemburg
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Giriş
Uluslararası insan hakları terminolojisi azınlıkları sayısal olarak veya sayısal olarak
çoğunluk olsa bile iktidar gücü olarak azanlıkta olan dini, dilsel veya etnik guruplar olarak
tanımlamaktadır. Azınlık hakları veya grup hakları olarak isimlendirilen haklar politik katılım
hakkı gibi bireysel haklar veya ekonomik haklar gibi kolektif haklar veya dilsel, din- vicdan
özgürlüğü gibi belli dilsel veya dini gruplara özgü hakların azınlık mensupları perspektifinden
ele alınmasını içerir. Bu niteliği ile diğer haklardan ayrılırlar. Çok kültürlü, çok dinli, çok etnili
grupların oluşturduğu Osmanlı imparatorluğu gibi imparatorlukların çöküşü ile özellikle
sömürgeci karakterli imparatorluk devletlerinin sömürgelerinde bağımsızlık mücadeleleri
başlamıştır. Birinci dünya savaşı sonrasında başlayan ve 20. yüzyılın ortasına dek süren
dönemde üçüncü dünya ülkeleri diye de adlandırılan Asya, Afrika ve Latin (Güney) Amerika
ülkelerinde bağımsızlık mücadelelerinin itici gücü azınlık konumundan kurtulmak olmuştur.
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5.1. İmparatorluklar Çağında Azınlıkların Konumu ve Hak
Tartışmaları
Ulus Devletler öncesi dönemde özel bir önem atfedilmeyen etnik, dinsel veya dilsel
guruplar kral veya sultanın tebaası olup inanç ekseninde ayrılır ve hakları tanımlanırken Fransız
Devrimi ile bulundukları ülkelerin eşit yurttaşlarına dönüştürüldüler. Bu dönüşüm süreci
özellikle ulus devletin yapılandırılması amacıyla homojen ulusal yurttaşın inşası sürecinde
bireysel insan haklarının tanınmasını onaylayan ancak azınlık grup haklarını inkâr eden bir
yaklaşım sergilemiştir. Bu yaklaşım 1789 yılında Fransız Ulusal meclisinde Kont ClemontTonnerre tarafından şöyle formüle edilmiştir; “Ulus olarak Musevilerin talep ettiği her şey
reddedilmelidir fakat birey olarak onlara her hak verilmeli yurttaş haline getirilmelidirler.”66
Ancak bu yaklaşım bir azınlık gurubunu ulusa dâhil etmeye izin verirken yeni bir toleranssızlığı
da tahkim etmiştir. Bednarcyk, özellikle milliyetçiliğin yükselişinin yarattığı eşitsizliğin
“azınlık hakları sorununu Avrupa gündeminin en önemli sorunu” haline getirdiğini
belirtmektedir. İmparatorlukların çöküşü ve milliyetçi eksende ulus devletlerin ortaya çıkması
ile yakıcı bir sorun olarak Avrupa’nın gündemine giren azınlık hakları günümüzde de canlı
tartışmalara konu olmaktadır.
Azınlık haklarının sistematik bir şekilde ele alınması ve uluslararası ilişkilerde özel bir
önem kazanması Avrupa ve Osmanlı tarihinin kesişme noktalarından biri olarak karşımıza
çıkmaktadır. 1856 yılında Paris Konferansı ile azınlık sorunları uluslararası sorunlar arasında
bu gün de işgal ettiği yeri almış ve uluslararası ilişkilerin bir parçası olmuştur. Paris Barış
Anlaşması ve ardından 1878 de Berlin Kongresi ile sivil ve politik özgürlükler, din özgürlüğü,
kamusal ilişkilerde ayrımcılığın yasaklanması gibi azınlıkların yararlanabileceği haklara
saygının gerektirdiği kuralların belirlenmesine çalışılmıştır.
Eide’ye göre yukarıda anılan bütün bu kongre, konferans ve anlaşmalar aracılığı ile
Osmanlı tebaası Hıristiyan yurttaşların haklarının korunması amacıyla Avrupa Devletleri ve
Osmanlı İmparatorluğu arasındaki ilişkiler azınlık sorunu ve azınlık haklarının
sistematikleşmesinde bir dönüm noktası olmuştur. 67 Batı devletlerinin Osmanlı’nın yeni bir
azınlık sistemi oluşturması yönündeki ısrarına değinen Sigler, aslında o dönemde bile
Osmanlının Millet sistemi olarak adlandırılan gelişmiş bir azınlık hakları sistemine sahip
olduğunu belirterek, Osmanlı azınlık sisteminden övgüyle söz etmekte ve şunları
söylemektedir:
“Sınırları içindeki gayri Müslim nüfusun yerleşik olduğu bölgelerde sorun
çıkarmaksızın yaşamalarını sağlamak için çaba harcayan ilerici sultanların politikaları
sayesinde, dini ve etnik azınlıklara ilişkin sorunları çözmek amacıyla Osmanlılar bir sistem
geliştirmişlerdi. Birçok açıdan gayrı Müslimler sayısal olarak çoğunluk olsalar da azınlık
statüsünde idiler. Osmanlı hukuk sistemi içinde İslami hukuk sistemi sultanın bölünmüş olan
Boguslawa Bednarczyk, “Preventing Ethnic Conflicts and Protecting Minority Rights” (Nato Araştırma
Programı 1996/1998 çıktısı.) Krakow, Jagiellonian University 1998.
67
Eide Asbjorn , “ The Framework Convention in Historical and Global Perspective”, The Rights of
Minorities in Europe, eds., Marc Weller. 2005, New York: Oxford University Press. p. 31.
66
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tebaasını örgütsel ve temsili temelde belirlemişti. Gayri Müslimler, eğitim, din, adalet ve ayrı
okullar, hasta haneler, oteller, huzurevleri ve yoksul evleri dâhil kendi dini hukuklarını
uygulama ve kurumlarını oluşturma hakkına sahipti. Din temelinde oluşturulmuş grup hakları
olarak etkileyici bir örnek olan Osmanlı Millet sistemi 15. yüzyılda, Osmanlı gücünün yükseliş
çağında Sultan II. Mehmet (Fatih Sultan Mehmet çn) tarafından kurumsallaştırıldı ve 20. yüz
yıla kadar sürdü.”68

5.2. Yirminci Yüzyıl’da Ulus Devletlerin Doğuşu ve Azınlık
Gruplarının Hakları
Ancak 20. yüzyılın hemen öncesinde yani I. Dünya Savaşını hazırlayan günlerde
Osmanlı İmparatorluğu, Avusturya-Macar İmparatorluğu ve Prusya Krallığının dağılma süreci
birçok yeni ülkenin doğmasına yol açmıştır. Bunun sonucunda birçok etnik grup kendisini
yapay ulus devlet sınırları içinde azınlık olarak bulmuşlardır. Ansızın Macarlar kendilerini
Romanya veya Çekoslovakya yurttaşı, Almanlar Polonya yurttaşı, Türkler Yunanistan,
Bulgaristan, Irak yurttaşı ve Kürtler kendilerini Türkiye, İran Irak yurttaşı etnik azınlıklar
olarak buldular.69
Preece’e göre, Avrupa bir yandan yeni doğan ulus devletlerin azınlıklara yönelik
yükümlülüklerini garanti altına almaya çalışırken, bir yandan da savaşın mağlupları olan
Avusturya- Macar ve Osmanlı ve (daha sonra Türkiye ç.n) Devletlerine de ulusal azınlık
haklarının garanti edilmesini barış koşulu olarak dayatmaktadır.70
Azınlık hakları kavramı bütün bu gelişmeler sonucunda I. Dünya Savaşı sonucunda
kavramsallaştırılmış ve Milletler Cemiyetinin (Cemiyet-i Akvam) azınlık politikasına
dönüşmüştür. Ancak Siglerin belirttiği gibi uluslararası ilişkilerde konunun gerçekten ciddiye
alınıp alınmadığı bir büyük soru işareti taşırken, araçsallaştırıldığına ve diğer ülkeleri zorlayıcı
bir unsur olarak kullanıldığı da bir gerçektir.71
Marx ve Engels kendi çağlarının tanıkları olarak azınlık sorununu ulusların kendi
kaderlerini tayin hakkı çerçevesinde işçi sınıfının enternasyonalizmi perspektifinden
tartışmıştır. Ancak onların ardılları olan Sosyalist Hareketin iki önemli ismi Bolşevik Devrimin
mimarı Vladimir İliç Lenin ve dönemin seçkin kadın düşünürlerinden Rosa Lüxemburg
arasında yürütülen tartışma ile bu yaklaşım değişmiştir. Lenin ve Lüxemburg’un
tartışmalarında konu, ulusların kendi kaderlerini tayin hakkı (self determinasyon) ve bu
çerçevede sömürgecilik ve çok dinli, çok dilli, çok kültürlü toplumlarda azınlıkların konumları
kültürel haklar çerçevesinde değerlendirilerek, insan hakları perspektifinden ele alınmıştır.
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Jay Sigler, Minority Rights: A Comparative Analysis. Connecticut, Greenwood Press. 1983 p. 70.
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Ancak bu konudaki en belirgin katkı Austro-sosyalistler olarak da bilinen Avusturya
Marxistleri’nden gelmiştir, kavramsal çerçevenin insan hakları perspektifinden belirlenmesinde
önemli bir rol oynamışlardır. Avusturya Marksistlerinin ana fikri, ulusların bütün kültürel,
yönetimsel ve hukukî organlarıyla yasal halk korporasyonları biçiminde örgütlendikleri çok
uluslu bir devletin sınırları içinde kültürel özerklikti. Bütün politik sorunlarda olduğu gibi,
ulusal sorun konusundaki öğretileri de reformla devrim, milliyetçilikle enternasyonalizm
arasında kalan bir ‘merkeziyetçilik’le tanımlanıyordu. Avusturya Marksistleri hem ulusal
azınlıkların haklarını tanımak, hem de Avusturya-Macaristan devletinin birliğini korumak
istiyorlardı.72 Konuyla ilgili olarak Karl Renner’in Devlet ve Ulus (1889)adlı çalışması konuyu
hukuki alana çekerken, Otto Bauer’in Ulusal Sorun ve Sosyal Demokrasi (1907) adlı çalışması
konuyu kültürelci alanda irdelemekte ve konunun psikolojik bağlamını belirginleştirmiştir.
Lenin’in çalışmaları ise azınlık sorununu ve ulusal sorunu gerçek zemini olan politik alana
yerleştirilmiş ve çözüm önerileri üretmiştir. Löwy, Lenin’in fikirlerindeki ‘çarpıcı tazeliği’ ve
diğer yaklaşımlardan farkını şöyle tanımlamaktadır;
“Ulusal sorun konusunda pek çok Marksist yazar sorunun yalnız ekonomik, kültürel ve
‘psikolojik’ boyutunu görürlerken Lenin, ulusların kederlerini belirlemesi sorununun
“bütünüyle doğrudan doğruya politik demokrasi ile ilgili olduğunu”, yani ulusların politik
olarak ayrılıp bağımsız bir devlet kurma hakkı ile ilgili olduğunu açıkça belirtiyordu. Üstelik
Lenin bu iki şey arasındaki farkların yöntemsel bir temeli olduğunu çok iyi biliyordu: “özerk”
bir ulus ile “egemen” (hükümran) bir ulusun yararlandıkları haklar eşit değildir;… Lenin,
politik sürecin görece özerkliğini anladığı için, ulusal sorunu irdelerken öznelcilikten de,
ekonomizmden de kurtulmayı başarmıştı.”73
Lenin’in milliyetçiliğe ödün vermeyen demokratik mücadele ve işçi sınıfının devrimi
amacına yönelen yaklaşımı ABD Başkanı Woodrow Wilson’un devlet milliyetçiliği ekseninde
tanımlanmış liberal ulusların kendi kaderlerini tayin hakkı yaklaşımından tamamen
ayrılmaktadır. Nitekim Lenin’in bu perspektifiyle Sovyetler Birliği Türkiye’nin Ulusal
Kurtuluş Savaşını ve ulusal kaderini tayin hakkını desteklemiştir.

Geçmiş Mücadelelerin Güncel Kazanımlarından Örnekler:
Bu gün herne kadar bir uluslararası azınlık hakları sözleşmesi mevcut değil ise de BM
tarafından yayınlanan “ ulusal veya etnik, dinsel veya dilsel azınlıklara mensup olan kişilerin
haklarına dair bildiri” mevcuttur. Sözleşmeler hukuki bağlayıcılığa sahipken bildiriler ahlaki
bağlayıcılıktan öteye geçemezler. Konuyla ilgili olarak Avrupa Konseyince 1995 yılında
hazırlanan Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkinı Çerçeve Sözleşme ise uluslararası olmasa
da bölgesel bir sözleşme olarak dikkate değer bir katkıdır. Aşağıda AB üye adayı olan ülkemizi

Konuyla ilgili geniş bilgi için bkz: Michael Löwy, “Marksistler ve Ulusal Sorun” 70’lerin Birikimi;
Sayı 23, İstanbul, Birikim Yayınları.
73
Löwy, a.g.e.., s. 9.
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de ilgilendirmesi bakımından Çerçeve Sözleşmesinin bazı maddeler bilgi kaynağı olarak
sunulmaktadır.
(Sınav kapsamında değildir)

I. Bölüm
Madde 1
Ulusal azınlıkların ve bu azınlıklara mensup bireylerin hak ve özgürlüklerinin
korunması, insan hakları konusundaki uluslararası korumanın bütüncül bir parçasıdır ve bu
haliyle uluslararası işbirliğinin alanına girer.

Madde 2
Bu Çerçeve Sözleşmenin hükümleri iyiniyet, anlayış ve hoşgörü ruhu içinde ve
ülkelerarasında iyi komşuluk, dostça ilişkiler ve işbirliği ilkelerine uygun olarak
uygulanacaktır.

Madde 3
1.
Ulusal bir azınlığa mensup herbir kişi, bu azınlığa mensupmuş ya da
değilmişçesine davranılmayı özgürce seçebilecektir ve bu seçim ya da bu seçimle ilişkili
hakların uygulanması hiçbir dezavantaj doğurmayacaktır.
2.
Ulusal azınlıklara mensup kişiler bu Çerçeve Sözleşmede korunan ilkelerden
kaynaklanan hak ve özgürlükleri hem tek başlarına hem de topluluğun diğer üyeleriyle birlikte
kullanabilirler.

II. Bölüm
Madde 4
1.
Taraflar ulusal azınlıklara mensup kişilerin yasalar önünde eşit olma ve yasal
korunmadan eşit bir biçimde yararlanma haklarını güvence altına almayı taahhüt ederler.
2.
Taraflar, gerekli hallerde, ulusal azınlığa mensup kişilerle çoğunluğa mensup
olanlar arasında ekonomik, toplumsal, politik ve kültürel hayatın her alanında tam ve etkin bir

93

eşitliği güçlendirmek için gerekli tedbirleri almayı taahhüt ederler. Bu açıdan, ulusal azınlığa
mensup kişilerin özgül koşulları hesaba katılacaktır.
3.
2. Paragrafa
değerlendirilmeyecektir.

göre alınacak tedbirler,

ayrımcı bir uygulama olarak

Madde 5
1. Taraflar, ulusal azınlıklara mensup kişilerin kültürlerini korumaları ve geliştirmeleri,
kimliklerinin asli öğelerini yani dinlerini, dillerini, geleneklerini ve kültürel miraslarını
korumaları için gerekli koşulları güçlendirmeyi taahhüt ederler.
2. Genel bütünleşme politikası kapsamında alınacak tedbirlere önyargıyla
yaklaşmaksızın, taraflar, ulusal azınlıklara mensup kişilerin iradeleri dışında asimile
edilmelerini amaçlayan politikalardan kaçınacak ve bu kişileri böylesi bir asimilasyonu
hedefleyen her türlü eylemden koruyacaklardır.

Madde 6
1. Taraflar hoşgörü ruhunu ve kültürlerarası diyaloğu teşvik edecek ve topraklarında
yaşayan tüm bireyler arasında, bu kişilerin etnik, kültürel, dilsel ya da dinsel aidiyetlerine
bakılmaksızın, karşılıklı saygı, anlayış ve işbirliğini geliştirmek için özellikle eğitim, kültür ve
medya alanlarında etkin önlemler alacaklardır.
2. Taraflar etnik, kültürel, dilsel ya da dinsel aidiyetleri sonucu ayrımcılık, düşmanlık
ya da şiddet tehditlerine ya da eylemlerine maruz kalabilecek kişileri korumak için uygun
tedbirleri alacaklardır.

Madde 7
Taraflar bir ulusal azınlığa mensup herkesin barışçıl toplantı yapma ve birlikler kurma
haklarına; ifade, düşünce, vicdan ve din özgürlüklerine saygıyı güvence altına alacaklardır.

Madde 8
Taraflar bir ulusal azınlığa mensup her kişinin dinini ya da inancını belirtme ve dinsel
kurumlar, birlikler, örgütler kurma hakkını tanımayı taahhüt ederler.
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Madde 9
1.
Taraflar bir ulusal azınlığa mensup her kişinin ifade özgürlüğünün, fikir
oluşturma ve bu azınlık dilinde, kamu otoritelerinin müdahalesi olmaksızın ve sınırlar kısıt
oluşturmaksızın, bilgi ve düşüncelerini edinme ve yayma hakkını içerdiğini tanımayı taahhüt
ederler. Taraflar, kendi hukuk sistemlerinin çerçevesi içerisinde, bir ulusal azınlığa mensup
kişilerin medyaya erişim konusunda ayrımcılığa uğramamalarını güvence altına alacaklardır.
2.
1. Paragraf tarafların, radyo ya da televizyon yayıncılığı ya da sinema kurumları
konusunda, ayrımcı olmaksızın ve nesnel temellere dayalı olarak, lisans alma gerekliliği
getirmelerini engellemeyecektir.
3.
Taraflar, bir ulusal azınlığa mensup kişilerin yazılı medya kurumları
oluşturmalarını ve kullanmalarını engellemeyeceklerdir. Radyo ve televizyon yayıncılığı
konusundaki hukuki çerçevelerinde, 1. Paragrafın hükümlerini gözönünde bulundurarak,
mümkün mertebe ulusal azınlıklara mensup kişilere kendi medyalarını kurma ve oluşturma
hakkının verilmesini güvence altına alacaklardır.
4.
Kendi yasal sistemlerinin çerçevesi içinde taraflar, ulusal azınlıklara mensup
kişilerin medyaya erişimlerini kolaylaştırmak ve hoşgörüyü güçlendirip kültürel çoğulculuğa
izin vermek için gerekli tedbirleri alacaklardır.

Madde 10
1.
Taraflar, bir ulusal azınlığa mensup her bir kişinin, azınlık dilini, serbestçe ve
müdahale olmaksızın, özel ve kamusal alanlarda yazılı ve sözlü olarak kullanabilme hakkını
tanımayı taahhüt ederler
2.
Geleneksel olarak ya da yaşayan sayısı itibarıyla ulusal azınlıklara mensup
kişilerce iskân edilen yerlerde, bu kişiler talep ederlerse ve böylesi bir istek gerçek bir ihtiyaca
denk düşüyorsa, taraflar, mümkün mertebe, bu kişiler ve idari makamlar arasındaki ilişkilerde
azınlık dilinin kullanılmasını mümkün kılacak koşulları güvence altına almaya çalışacaklardır.
3.
Taraflar, bir ulusal azınlığa mensup herbir kişinin, anladığı bir dilde tutuklanma
sebepleri ve kendisine yönelik suçlamalar hakkında açıkça bilgilendirilme ve gerekli hallerde
ücretsiz tercüman yardımıyla, kendisini anadilinde savunma haklarını güvence altına almayı
taahhüt ederler.

Madde 11
1.
Taraflar, bir ulusal azınlığa mensup herbir kişinin kendi anadilindeki ad ve
soyadını kullanma ve bunların resmi olarak tanınması haklarını tanımayı taahhüt ederler
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2.
Taraflar, bir ulusal azınlığa mensup herbir kişinin, yazı, işaret, harf ve kamuya
açık tüm şahsi bilgileri kendi anadilinde gösterme hakkını tanımayı taahhüt ederler
3.
yerlerde…

Taraflar, geleneksel olarak ulusal azınlığa mensup çok sayıda kişinin yaşadığı

Yeterli talebin mevcudiyeti durumunda, ilgili hallerde diğer devletlerle yapılan
anlaşmaları da içeren kendi hukuk sistemleri çerçevesinde ve kendi özgül koşullarını da
gözönünde bulundurarak, geleneksel yer adlarını, sokak adlarını ve kamuya yönelik diğer
topografik göstergeleri bu azınlığın anadilinde de göstermeye çalışacaklardır.

Madde 12
1.
Taraflar, eğitim ve araştırma alanlarında, kendi ulusal azınlıklarının ve çoğunluk
grubun kültürüne, tarihine, diline ve dinine ilişkin bilgilerin artırılması amacına yönelik
tedbirler alacaklardır.
2.
Bu bağlamda taraflar, inter alia öğretmen eğitimi ve ders kitaplarına erişim
konusunda yeterli fırsat yaratacaklar ve farklı toplumlardan öğrenci ve öğretmenler arasındaki
temasları kolaylaştıracaklardır.
3.
Taraflar, ulusal azınlıklara mensup kişilerin her düzeyden eğitime erişimi
konusunda fırsat eşitliğini geliştirmeyi taahhüt ederler.

Madde 13
1.
Taraflar, kendi eğitim sistemleri çerçevesinde, bir ulusal azınlığa mensup
kişilerin kendi özel eğitim ve öğretim kurumlarını açma ve işletme haklarını tanıyacaklardır.
2.

Bu hakkın kullanımı, taraflara hiçbir mali yükümlülük getirmeyecektir.

Madde 14
1.
Taraflar bir ulusal azınlığa mensup herbir kişinin kendi anadilini öğrenme
hakkını tanımayı taahhüt ederler.
2.
Geleneksel olarak ya da yaşayan sayısı itibarıyla ulusal azınlıklara mensup
kişilerce iskân edilen yerlerde, yeterli talep varsa, taraflar, mümkün mertebe ve kendi eğitim
sistemlerinin çerçevesi içerisinde, bu azınlıkların kendi dillerini öğrenme ya da bu dilde ders
görme fırsatlarını güvence almaya çalışacaklardır.
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3.
Bu maddenin 2. Paragrafı, resmi anadilin öğretilmesi ya da bu dilde eğitime karşı
herhangi bir önyargıya sebep olmaksızın uygulanacaktır.

Madde 15
Taraflar, ulusal azınlıklara mensup kişilerin kültürel, toplumsal ve ekonomik hayata ve
başta kendilerini etkileyen türden olanlar, tüm kamu işlerine etkin bir biçimde katılımı için
gerekli koşulları yaratacaklardır.

Madde 16
Taraflar, ulusal azınlıklara mensup kişilerce iskân edilen yerlerde, nüfus
kompozisyonunu değiştirecek ve bu çerçeve sözleşmeyle korunan ilkelerden kaynaklanan hak
ve özgürlüklerin kullanımını kısıtlamayı hedefleyen tedbirlerden kaçınacaklardır.

Madde 17
1.
Taraflar, ulusal azınlıklara mensup kişilerin diğer ülkelerde yasalara uygun bir
biçimde yaşayan diğer kişilerle, özellikle de etnik, kültürel, dilsel ve dinsel bir kimlik ya da
ortak bir tarihi miras paylaştıklarıyla, sınırötesi özgür ve barışçıl temaslar kurma ve sürdürme
haklarına müdahale etmemeyi taahhüt ederler.
2.
Taraflar, ulusal azınlıklara mensup kişilerin ulusal ve uluslararası düzeylerde
sivil toplum örgütlerinin etkinliklerine katılma haklarına müdahale etmemeyi taahhüt ederler.

Madde 18
1.
Taraflar, gerekli hallerde, ulusal azınlıklara mensup kişilerin korunmasını
güvence altına almak için, başta komşu ülkeler olmak üzere diğer ülkelerle ikili ve çoktaraflı
anlaşmalar neticelendirmeye çalışacaklardır.
2.

Ilgili hallerde, taraflar sınırötesi işbirliğini teşvik edecek önlemler alacaklardır.

Madde 19
Taraflar, gerekli hallerde, yalnızca, bunlar sözkonusu ilkelerden kaynaklanan hak ve
özgürlüklerle ilgili olduğunca, başta Insan Haklarının ve Temel Özgürlüklerin Korunması
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Sözleşmesi olmak üzere diğer uluslararası hukuki belgelerdeki sınırlama, kısıtlama ve
istisnaları yaparak, bu çerçeve sözleşmedekorunan ilkelere saygı göstermeyi ve bu ilkeleri
tatbik etmeyi taahhüt ederler.

III. Bölüm
Madde 20
Bu çerçeve sözleşmeyle korunan ilkelerden kaynaklanan hak ve özgürlüklerin
kullanımında, bir ulusal azınlığa mensup herhangi bir kişi, ulusal mevzuata ve diğerlerinin,
özellikle de çoğunluğa ya da diğer ulusal azınlıklara mensup kişilerin haklarına saygılı
olacaktır.

Madde 21
Bu çerçeve sözleşmede yer alan hiçbirşey, uluslararası hukukun temel ilkelerine,
özellikle de devletlerin egemen eşitliği, toprak bütünlüğü ve politik bağımsızlıklarına karşıt
herhangi bir etkinliğe angaje olma ya da eylem yapma haklarını içerirmişçesine
yorumlanmayacaktır.

Madde 22
Bu çerçeve sözleşmede yer alan hiçbirşey, herhangi bir akit tarafın yasaları ya da taraf
olduğu bir diğer anlaşma altında güvence altına alınmış insan haklarının ya da temel
özgürlüklerin hiçbirini kısıtlar ya da istisna teşkil eder biçimde yorumlanmayacaktır.

Madde 23
Bu çerçeve sözleşmede korunan ilkelerden kaynaklanan hak ve özgürlükler, Insan
Haklarının ve Temel Özgürlüklerin Korunması Sözleşmesi” ve protokollerinde bir hükmün
konusu oldukları ölçüde, bu ikinci metindeki hükümlerle uyumlu bir biçimde anlaşılacaklardır.
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Uygulamalar

Gazete haberlerinde Türkiye’deki dini, etnik, dilsel ve mezhepsel azınlıkların yer alıp
almadıklarını inceleyiniz.
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Uygulama Soruları

Haberlerde yer alan azınlık gruplarının temsilinde kalıp-yargıların kullanılıp
kullanılmadığını (stereotip) inceleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde dünya ülkelerinin gerçeği olan çok kültürlü yani çok dinli, çok dilli, çok
etnikli, çok ırklı toplumlarda azınlıklar kimlerdir ve azınlık tanımlaması gözden geçirilmiştir.
Ardından tarih boyunca karşımıza çıkan azınlıkların konumlarını yeniden ele alınmasına neden
olan tarihsel ve toplumsal koşullar ele alınarak sömürgecilik döneminin halkların kendi
kaderlerini tayin hakkı kavramının ortaya çıkışı tartışılmıştır. Bu süreçte gerçekleştirilen felsefi
ve siyasi tartışmalar gözden geçirilerek azınlık haklarının kapsam ve içeriği öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

Osmanlı azınlık sistemine ne ad verilir?

a)

Ulus sistemi

b)

Cemaat sistemi

c)

Millet sistemi

d)

Cemiyet sistemi

2)

Osmanlı azınlıkları hangi kritere göre sınıflandırılmışlardır?

a)

Irk

b)

Etnik köken

c)

Din

d)

Cinsiyet

3)
Azınlık haklarını devlet milliyetçiliği ekseninde ele alan “ulusların kaderlerini
tayin hakkı” kavramınıortaya ABD başkanı aşağıdakilerden hangisidir?
a)

W. Wilson

b)

W. Churchill

c)

A. Lincoln

d)

A. Washington

4)
Bu günkü BM nin öncülü olan ve azınlık haklarıyla ilgili ilk çalışmaları yapan
uluslararası örgütün adı nedir?
a)

Uluslar Cemiyeti

b)

Uluslararası cemiyet

c)

İşbirliği Cemiyeti

d)

Milletler Cemiyeti
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5)
Ulusların kendi kaderini tayin ve azınlık hakları konusunu dönemi içinde seçkin
bir yetkinlikle tartışan kadın sosyalist kadın düşünür kimdir?
a)

Rosa Luxenburg

b)

Clara Zetkin

c)

Sarah grimke

d)

August Babel

6)

Azınlıkların Osmanlı toplumundaki konumu nasıl değerlendirilmektedir.

7)

Azınlık hakları ile sömürgeciliğin ilişkisi nedir?

8)
Sömürgeci ülkelerin sömürgeleştirdiği toplumlardaki uluslaşma bilinci ile
azınlık hakları nasıl ilişkilendirilebilir?
9)
10)
almıştır?

Wilsonile Lenin’in azınlık haklarına bakışı nasıldır?
Sosyalist düşünürler arasında azınlık hakları tartışmaları kimler arasında yer

Cevaplar
1) C
2) C
3) A
4) D
5) A
6)
7)
8)
9)
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10)
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6. FAŞİZMİN YÜKSELİŞİNE DEMOKRATİK YANIT: ÇAĞDAŞ İNSAN
HAKLARI AÇILIMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
ABD’den Japonya’ya kadar geniş bir coğrafyada çok sayıda ülkeyi kapsayarak
milyonların ölümüne yüzlerce şehrin yıkımına neden olan İkinci Dünya Savaşına neden olan
Nazi Almanya’sının ideolojisi olan faşizmin insan hakları ihlalleri incelenecektir. Ardından 20.
Yüzyılda insan eliyle yaratılan bu felaketin bir kez daha mümkün olmaması yönünde verilen
uluslararası çabalar gözden geçirilecektir. Bu çabaların sonucu olarak ortaya çıkan çağdaş insan
hakları kavrayışı ve bu kavrayışa uygun politikalar geliştirmek amacıyla BM öncülüğünde
gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda ortaya çıkan temel insan hakları beyannameleri ve
sözleşmelerinin içerik ve kapsamları öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

İkinci dünya savaşına giden yolda Almanya’da ortaya çıkan özelde azınlık hakları ve genelde
insan haklarının ağır bir şekilde ihlal edilmesi ile günümüz insan hakları bildiri ve sözleşmelerinini
ilişkisi nedir?
Bu gün çağdaş demokratik ülkelerin uyması gereken temel insan hakları belgeleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

BM
İnsan
belgelerinin
kazanımları

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

hakları Demokratik devletlerin insan Ders notları ve ders içeriğine
toplumsal hakları
politikalarının ilişkin okumalar aracılığı ile
çerçevesini kavramak
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Anahtar Kavramlar

Faşizm, BM insan hakları koruma sistemi, BM insan hakları koruma belgeleri
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Giriş
Tarihsel gelişim süreci içinde İlkçağ’dan günümüze bireysel, kollektif ve grup hakları
olmak üzere gelişen temel hak ve özgürlüklerin kazanımı için yapılan mücadeleler sonucunda
bu gün anladığımız anlamda insan haklarını oluşturan temel hak ve özgürlük anlayışı ortaya
çıkmıştır. Hitler önderliğindeki Alman Nazi Partisinin faşist ideolojiye dayalı programının yol
açtığı 20. Yüzyılın büyük felaketi İkinci dünya savaşında 60 milyon insanın yitirilmesi, Avrupa
ülkeleri, Sovyet ülkeleri, Japonya’nın yıkımı sonrasında demokratik bir yönetime duyulan
ihtiyaç çağdaş insan hakları açılımını ortaya çıkarmıştır. Bu ihtiyaç BM önderliğinde çeşitli
insan hakları bildiri ve sözleşmelerinin düzenlenmesi ve ülkelerin bu bildiri ve sözleşmelere
uygun insan hakları politikaları geliştirmeleri ve bir daha dünyayı felakete sürükleyecek
savaşların önüne geçilmesi hedeflenmiştir.

110

6.1. Faşizmin Yükselişine Demokratik Yanıt: Çağdaş İnsan Hakları
Açılımı
Lynn Hunt’ın değişiyle “60 milyon insanın ölümüyle sonuçlanan ve barbarlığın yeni bir
dönüm noktası olan” 74 II. Dünya Savaşı ile ortaya çıkan Avrupa’nın karanlık yüzü Nazi
Almanya’sı ve Faşist İtalya’nın yüzlerce yıllık Avrupa insan hakları birikimini tahrip eden
uygulamalarında kendini göstermiştir.
Carruthers’in belirttiği rakamlarla; II. Dünya savaşının yol açtığı yıkım 55 milyon cana
mal olmuştur. 20 milyon yurttaşının kaybıyla Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği en büyük
insan kaybına uğrarken, çoğunluğu Orta Avrupalı olmak üzere 6 milyon Yahudi Nazi temerküz
kamplarında yok edilerek soykırıma uğradı. Nazi gaz odaları, ABD’nin Nagazaki ve Hiroşima
şehirleri olmak üzere Japonya’ya karşı kullandığı Atom bombasıyla II. Dünya savaşı en büyük
kitlesel kıyımların yaşandığı savaş olarak 20. yüzyılın ortasında Avrupa’da gerçekleşmiştir.75

6.1.1. Birleşmiş Milletler Uluslararası İnsan Hakları Koruma Sistemi
II. Dünya Savaşı boyunca Nazi ve Faşist cephenin Yahudi ve Roman etnik guruba,
sosyalist-komünist politik gruba ve eşcinsel toplumsal cinsiyet grubuna yönelik soykırımının
insanlık dışı acımasızlığı, savaş sona erdiğinde insan hakları kavramını güçlendirerek yeniden
politik arenaya uluslararası boyutta taşımıştır. 1933–1945 yılları arasında süren bu savaşla
“Devlet aygıtının öldürme makinesine dönüşebileceği” 76 açıkça görülmüş ve yurttaş-bireyi
devletin zulmüne karşı korumak amacıyla uluslararası bir insan hakları rejimi oluşturulması
yönünde çabalar arttırılmıştır. Bu süreçte öncü rolü, savaşın yarattığı kaos ortamının 1939
yılında çökerttiği Milletler Cemiyeti’nin yerine yılında kurulan Birleşmiş Milletler (BM)
üstlenmiştir. Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan 1 Ocak 1942 tarihli bildirgede, Müttefik
Devletler, açıkça II. Dünya Savaşına yol açan faşizme karşı zaferin “adaleti ve insan haklarını
korumak için esas olduğu”nu belirtmişlerdir.77
1945 yılında San Francisco’da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Konferansı’nda
Birleşmiş Milletler Sözleşmesine (1945) 78 insan haklarını korumaya yönelik bazı maddeler
eklenmiştir. Önsözde, “insan onuru ve değerine, kadın-erkek eşitliğine, büyük-küçük ulusların
eşitliğine ve temel insan haklarına inancın tekraren doğrulanması örgütün ana amaçlarından
biri” olarak belirtilmiştir. Yanı sıra sözleşmenin 1. maddesinde BM’nin temel amaçlarından
birinin “uluslararası işbirliğine ulaşmak için insan hakları ve temel özgürlüklere saygının
yaygınlaştırılması ve cesaretlendirilmesi” olduğu vurgulanmıştır. Sözleşmede insan haklarına
vurgu bununla kalmamış ABD’nin itirazına rağmen Çin’in önerisiyle 55. madde de insan
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2003, s.22.
77
Michael Freeman, Human Rights, USA, Polity Press, 2005, s.33.
78
Birleşmiş Milletler Şözleşmesi tam metni, (çevrimiçi) http://www.istanbul.gov.tr/?pid=290 12 01 2008.
75

111

haklarına ve temel özgürlüklere saygının, ırk, cinsiyet, dil ve din ayrımı yapmaksızın evrensel
ölçülerde uygulanmasının yaygınlaştırılması ve gözlenmesi, 62. maddede ise bu amaçlarla
tavsiyelerde bulunmak BM’nin görevleri arasında zikredilmiştir. Böylelikle kölelik ve
sömürgecilik sürecinin mirası olan ayrımcılık karşısında ilk kez uluslar arası düzeyde tavır
alınmış ve insan haklarının evrenselliği yüksek sesle ifade edilmiştir. Gerçi bu tutum,
günümüzde halen insan hakları alanının temel tartışmalarından biri olan evrensellik-kültürel
görecelilik kamplaşmasını da başlatmıştır. İleriki sayfalarda göreceğimiz gibi bu kamplaşmada
Batı dünyası evrenselci (universalist) insan hakları yaklaşımını benimserken, özellikle Asya,
Ortadoğu ve bazı Afrika ülkeleri kültürel görecelik üzerine temellenen (cultural relativist) bir
insan hakları yaklaşımını benimsemiştir.
İnsan hakları ve temel özgürlüklere saygı temelinde kendini konumlayan BM’nin en
önemli katkısı ise 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları
Bildirgesinin (EİHB) onaylanarak kabul edilmesidir. Bu çaba, II. Dünya Savaşında çok yara
almış olan, Devrimler Çağında Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa’da yükselen insan hakları
perspektifinin yeniden ve bu kez evrensel bir çerçevede yükseltilmesi anlamında özel bir
dönüm noktası olmuştur.
EİHB, insan hakları alanlarını o güne dek en geniş şekilde kapsayan bir belge olarak
kaleme alınmış ve bireysel, kolektif haklar geniş bir şekilde ve grup hakları kısıtlı bir çerçevede
içerilmiştir. EİHB zaman içinde gelişen ve genişleyen insan hakları alanlarına ilişkin bağımsız
sözleşmelere kaynaklık etmiştir. Bunların önemli olanları arasında, BM Soykırım Suçunun
Cezalandırılması ve Önlenmesi Sözleşmesi (1948), bireysel haklara ilişkin BM Uluslararası
Sivil ve Politik Haklar Sözleşmesi (1966), kolektif haklara ilişkin BM Uluslararası Ekonomik,
Sosyal, Kültürel Haklar Sözleşmesi (1966), Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Yok Edilmesi
Sözleşmesi (1979), BM Çocuk Hakları Sözleşmesi (1990) ile grup haklarına ilişkin BM Ulusal
veya Etnik, Dinsel veya Dilsel Azınlıklara Mensup Kişilerin Haklarına Dair Bildirge (1993)
yer almaktadır. Bu bildirgeler yukarda yer alan başlıklarıyla yürürlüğe girmiş ve BM rejimi ile
insan haklarının korunmasında yeni bir sistem inşa edilmiştir.
İnşa edilen sisteme BM’nin kurucularından olan Türkiye de dâhildir. BM Ulusal veya
Etnik, Dinsel veya Dilsel Azınlıklara Mensup Kişilerin Haklarına Dair Bildirge hariç Türkiye
yukarıda anılan sözleşmelerin tamamını imzalamış ve hukuki yükümlülük altına girmiştir.
Bu sistem, diğer birçok insan hakları sözleşme ve bildirgesinin yanı sıra çalışmamızda
3 temel kategori olarak konu edilen bireysel/sivil-politik, kolektif/ekonomik-sosyal-kültürel,
grup/azınlık hak alanlarının çağdaş içeriğinin tanımlanmasında temel referans noktası olarak
alınmıştır.
BM üye ülkeleri bu sözleşmeleri imzalayıp onaylamaya teşvik eder. Sözleşmeleri
imzalayıp onaylayan ülkeler sözleşmeye taraf ülkeler olarak anılırlar ve sözleşme içeriği
bağlayıcıdır.
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6.1.2. Bölgesel ve Hükümetler arası İnsan Hakları Koruma Sistemleri
Birleşmiş Milletler insan hakları koruma rejimi tek uluslararası rejim olmakla birlikte
müteakiben Avrupa, Amerika ve Afrika kıtalarında sırasıyla Avrupa Komisyonu, Amerikalar
arası ve Afrika Birliği gibi bölgesel insan hakları rejimleri de oluşturulmuş, sorunları ve
yetersizlikleri olmakla birlikte, bölgesel sistemler belli ölçülerde işlerlik kazanmıştır.
Avrupa Konseyinin insan haklarına ilişkin sözleşmeleri, tavsiye kararları ve direktifleri
ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin etkin icraatı bu alanda Avrupa bölgesel insan hakları
koruma rejimine haklı bir ün kazandırmıştır. Öte yandan Amerikan Ülkelerarası insan hakları
koruma sistemi ise Kosta Rika’daki Amerikan Ülkelerarası İnsan Hakları Mahkemesi ve
ABD’nin başkenti Washington’daki Amerikan Ülkelerarası İnsan Hakları Komisyonu
(IACHR) olmak üzere iki organla çalışmalarını sürdürmektedir. Afrika’da insan hakları
koruma rejimi Afrika Birliği’nce gerçekleştirilen çalışmalar kapsamındadır. Afrika Birliği diğer
bölgesel sistemlerden farkla yalnızca insan hakları değil, halkların haklarını da bu sistem içinde
değerlendirerek özel bir önem vermektedir. Afrika Birliğinde doğrudan insan hakları
mahkemesi olmamakla birlikte Afrika Birliği Adalet Mahkemesi (ACJ) insan hakları konulu
davalarda etkinliğini artırma çabasındadır. Ayrıca yürürlükteki çeşitli sözleşmelerle Afrika
Birliği, tüm kıtada insan ve halkların haklarının korunması yönünde henüz yeterince güç
kazanamamış olsa da çabalarını sürdürmektedir.
Orta Doğu’da dâhil Asya kıtasında bölgesel bir insan hakları koruma rejimi kurulması
yönünde bir irade olmaması ve kültürel göreceli insan hakları yaklaşımının yaygınlığı
düşündürücü olduğu kadar kaygı verici de bir gelişmedir. İslam Konferansı Örgütünce 1990
yılında yayınlanan İslam’da İnsan Hakları Kahire Bildirgesi, Evrensel İnsan Hakları
Bildirgesine karşı kültürel göreceli yaklaşımı temel alan bir yanıttır. Böyle olsa bile Bildirge
İslam coğrafyasındaki insan hakları savunucuları için şimdilik tek dayanaktır.
İnsan haklarına ilişkin bir ikinci kaygı ve tartışma konusu ise insan haklarının
uluslararası ilişkilerde güçlü ülkelerin hegemonyasını artırmak amacıyla araçsallaştırılmasıdır.
Bu nokta Türkiye’de dâhil birçok Asya, Afrika, Amerika ve Ortadoğu ülkesince sıklıkla Batı’ya
yönelik bir eleştiri olarak dile getirilmektedir.

6.2. Bireysel, Kolektif ve Grup Haklarının Güncel İçeriği ve
Türkiye’nin Yükümlülükleri
Türkiye 1945 yılında BM’e üye olmakla, prensipte BM’nin insan hakları koruma
sistemini de kabul etmiştir. Ancak BM insan hakları koruma sisteminin ana araçları arasında
yer alan, hukuki bağlayıcılığı olan BM Sözleşmeleri ile politik ve etik bağlayıcılığı olan BM
Bildirgelerini imzalamak, onaylamak ve daha da önemlisi onları uygulamak konusunda
yeterince özenli ve insiyatifli olmamıştır. Bunun göstergelerini Türkiye’nin bireysel, kolektif,
grup haklarının güncel içeriğini belirleyen üç BM Sözleşmesine karşı tutumunda görebiliriz.
Günümüzde bireysel hakların çerçevesi BM Uluslararası Sivil ve Politik Haklar Sözleşmesi
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(USPHS) tarafından belirlenmiş olup, sözleşme 1966 yılında hazırlanmış ve imzaya açılmış ve
1976 yılında hukuki nitelikli bir belge olarak yürürlüğe girmiştir. Türkiye 2000 yılına dek
sözleşmeyi imzalamamış, 2000 yılında imzaladığı sözleşmenin TBMM tarafından onaylanması
ise 2003 yılında mümkün olmuştur. Türkiye, BM Uluslararası Ekonomik, Sosyal, Kültürel
Haklar Sözleşmesi (1966) karşısında da aynı tutumu göstermiş olup, bu sözleşme de nihayet
2003 yılında TBMM tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. İlginçtir, tüm insan hakları
örgütlerinin raporlarında işkence uygulamaları nedeniyle kınadığı Türkiye, BM İşkence ve
Diğer Zalimane, Gayriinsanî veya Küçültücü Muamele ve Cezaya Karşı Sözleşmesini
yürürlüğe girdiği 1987 yılından hemen bir yıl sonra 1988 yılında imzalamış iki ay dolmadan da
onaylamıştır. Ancak sözleşmenin hukuki yükümlülüklerine rağmen, Türkiye yıllarca karakol
ve hapishanelerinde işkence yapılan bir ülke olarak insan hakları örgütlerinin kara listeye aldığı
ülkeler arasında yer almıştır.79 Bunun izleri günümüzde hala kendini göstermektedir. Örneğin,
2009 yılında açıklanan Uluslararası Af Örgütü İnsan Hakları Raporunda 2008 yılında Metris
Cezaevinde bulunduğu sırada işkence sonucu yaşamını yitiren Engin Çeber’in ölümü Türkiye’
de işkenceye örnek olarak gösterilmiş ancak, Adalet Bakanlığının Çeber’in ailesinden özür
dilemesinin diğer ülkelere örnek bir adım olduğu belirtilmiştir.80 2009 yılı ABD İnsan Hakları
Raporunda ise Türkiye’de işkence ve tacizin sürdüğü belirtilmiştir.81
2009 yılı insan hakları raporları Türkiye’nin geçmişe oranla insan hakları sicilinde bir
iyileşme sağlamakla birlikte hala çok temel insan hakları koruma mekanizmalarının yerleşiklik
kazanmadığını yani Türkiye’de insan haklarını koruma çabasının gecikmeli olduğu ve
sistematik bir nitelik kazanmadığını göstermektedir. Bunun bir diğer göstergesi ise Türkiye’nin
yakıcı sorunlarından birini oluşturan ve uluslararası ilişkilerde sıklıkla sorun olarak karşısına
çıkan azınlık sorunlarının mevcudiyetine rağmen, grup haklarının düzenlendiği (hukuki
bağlayıcılığı olmayan) 1992 tarihli BM Ulusal, Etnik, Dinsel veya Dilsel Azınlıklara Mensup
Bireylerin Hakkı Bildirgesinin Türkiye tarafından imzalanmayıp görmezden gelinmesidir.
Daha da vahimi grup haklarını düzenleyen hukuki bağlayıcılığı olan tek düzenleme olan BM
Uluslararası Sivil ve Politik Haklar Sözleşmesi 27. Madde Türkiye’nin rezervasyonu nedeniyle
işlerlik dışı bırakılmıştır.
Oysa Türkiye, aşağıda içeriğini açıklamaya çalıştığımız küresel geçerliliği nedeniyle bu
çalışmada temel alınan BM’ce oluşturulmuş, bireysel (sivil-politik), kolektif (ekonomik, sosyal,
kültürel,) grup (azınlık) haklarının ana metinlerine uyum konusunda göstereceği özenle gerek
uluslararası ilişkilerin olumlu yönde geliştirilmesine gerekse uluslararası camiada Türkiye’nin
olumlu algılanmasına zemin hazırlayabilecektir. Ayrıca Türkiye imzalamış olduğu uluslararası
ve bölgesel sözleşmelerin hukuki bağlayıcılığı nedeniyle aşağıda içeriği açıklanmış bireysel
haklar ve kolektif hakların korunması yükümlülüğünü layığı ile yerine getirmeli, grup hakları
ile ilgili olarak kendisini Lozan anlaşması ile sınırlayan yaklaşımını da değiştirmelidir.

Bkz: Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Türkiye İnsan Hakları Derneği, Helsinki Watch, International
Amnesty (Uluslararası Af Örgütü) vb. ulusal ve uluslararası insan hakları örgütleri ile AB raporları ve ABD
Dışişleri Bakanlığının yayınladığı ABD İnsan Hakları Raporları ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu Raporları.
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6.2.1. BM Uluslararası Sivil ve Politik Haklar Sözleşmesi Çerçevesinde
Bireysel Hakların İçeriği
Bireysel hakların bu günkü içeriğine esas teşkil etmiş olan BM Uluslararası Sivil ve
Politik Haklar Sözleşmesi (USPHS) ilginçtir, 1. maddede temel grup haklarından biri olan,
halkların kendi kaderlerini tayin hakkını tanıyarak başlar. 2. maddede sözleşmeye taraf
devletlerin kendi yetkisine tabii herkese hiçbir nedenle ayrımcılık uygulayamayacağını belirtir
ve ayrımcılık durumunda etkili başvuru yollarını sağlamayı devletin görevi olarak tarif eder. 3.
Madde sözleşmeden kadın ve erkeklerin eşit şekilde yararlanması gereğini belirtir. 4. ve 5.
Madde sözleşmenin kısıtlanabileceği halleri belirtirken 6.madde yaşam hakkı ve ölüm cezasına
ilişkin kuralları düzenler. 7. Madde bir diğer bireysel hak olan işkencesiz yaşam hakkını içerir
ve zalimane, insanlığa aykırı ve onur kırıcı muamele ve cezayı yasaklar. Madde 8 kölelik, köle
ticareti ve angaryayı yasaklarken, Madde 9. kişisel güvenlik ve özgürlük hakkını düzenler ve
tutukluların özgürlükten mahrum bırakılma koşullarını açıklar. Madde 10 ve 11 tutuklu ve
hükümlülerin haklarını tanımlar. Madde 12 ülke içi serbest dolaşım, kendi yurduna giriş ve terk
kurallarını belirler, Madde 13 ise yurt dışı edilme kurallarını düzenler. Madde 14, 15 ve 16
adalet önünde eşitlik ve cezalandırılma durumuna ve hukuk önünde tanınmaya ilişkin hakları
belirler. 17. Madde özel hayatın gizliliği hakkını, Madde 18 ise düşünce, vicdan ve din
özgürlüğü hakkını düzenler. 19. ve 20. Madde ise konumuzla doğrudan ilişkili olarak, aşağıdaki
metinde belirtildiği şekliyle iletişim hakkının çerçevesini belirler:

Madde 19.
1.

Herkesin, müdahaleye uğramadan, kanaat edinme hakkı vardır.

2.
Herkesin ifade özgürlüğü hakkı vardır; bu hak gerek sözlü, yazılı ya da basılı ve
sanat eseri şeklinde, gerekse seçilen diğer herhangi bir yoldan, ülke sınırları söz konusu
olmaksızın, her türlü haber ve düşünceyi araştırma, alma ve verme özgürlüğünü içerir.
3.
Bu maddenin 2. fıkrasında öngörülen hakların kullanılması bazı ödev ve
sorumlulukları da içerir. Bu nedenle belli kısıtlamalara konu olabilirler; ancak bunlar kanunun
öngördüğü ve aşağıdaki sebeplerle gerekli olan sınırlamalara tabi tutulabilir:
a)

Başkalarının haklarına veya itibarına saygı

b)
Ulusal güvenliğin ve kamu düzeninin veya kamu sağlığı ya da ahlakının
korunması
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Madde 20.
1.

Her türlü savaş propagandası kanunla yasaklanır.

2.
Ayrımcılığa, kin ve nefrete veya şiddete tahrik eden herhangi bir ulusal, ırksal
veya dinsel düşmanlığın savunulması kanunla yasaklanır.” Diyerek iletişimin içeriğinin nefret
beyanı ve benzeri çatışmacı dilden arındırılmasını vazeder.
21. Madde toplanma özgürlüğü, 22. Madde örgütlenme özgürlüğünün prensiplerini
belirlerken 23. Madde ailenin korunmasını 24. Madde Çocuk haklarını düzenler. 25. Madde
siyasi hakları belirlerken 26. Madde hukuk önünde eşitliği vazeder.
BM Uluslararası Sivil ve Politik Haklar Sözleşmesi her ne kadar bireysel hakların
çerçevesini çizen bir sözleşme olsa da onun yetkinliğinin bir göstergesi de azınlıkların kültürel,
dini ve dilsel haklarının korunmasını düzenleyen 27. Maddenin varlığıdır. Günümüzde halen
küresel ölçekte hukuki bağlayıcılığı olan tek azınlık hakları koruma ölçütü 27. Maddedir. 28.
Maddeden 45. Maddeye kadar olan bölüm Sözleşmenin uluslararası uygulama hükümlerini
belirlerken 46. Ve 47. Maddeler Sözleşmenin yorumlanmasına ilişkin prensipleri belirler. 48.
Maddeden 53. Maddeye dek olan son bölüm ise imza, onay, katılım, yürürlüğe girme gibi
uygulama prensiplerini açıklar.
Görüleceği gibi BM Uluslararası Sivil ve Politik Haklar Sözleşmesi her ne kadar
bireysel haklara ilişkin çerçeve sözleşme olsa da kadın erkek eşitliği, çocuk hakları, azınlık
hakları gibi kolektif ve grup haklarına ilişkin madde ve ilkeleri de içeriğinde barındırmaktadır.

6.2.2. BM Uluslararası Ekonomik, Sosyal, Kültürel Haklar Sözleşmesi
Çerçevesinde Kolektif Hakların İçeriği
BM Uluslararası Ekonomik, Sosyal, Kültürel Haklar Sözleşmesi önsözünde bu hakların
insanın doğuştan sahip olduğu insanlık onurundan kaynaklandığını belirtir. Devamında
Evrensel İnsan Hakları Bildirgesine referansla, korkudan ve yoksulluktan kurtulma
özgürlüğünü kullanabilen özgür insan idealinin, kişisel ve siyasal haklarla birlikte ekonomik,
sosyal ve kültürel haklarını da kullanabildiği şartların yaratılması halinde gerçekleşebileceğini
vurgular. 1. Maddeden 6. Maddeye kadar BM Uluslararası Sivil ve Politik Haklar Sözleşmesi
ile aynı ilkeleri paylaşarak, ulusların kendi kaderlerini tayin hakkı, ayrımcılık yasağı, cinsiyet
eşitliği ve hakların kısıtlanabileceği durumlara ilişkin prensipleri belirtir. Bu maddelerin sosyal,
ekonomik, kültürel hakların yanı sıra grup hakları sınırlarını da içerdiği dikkatten
kaçmamalıdır. 6. Madde çalışma hakkını belirlerken, 7. Madde dinlenme hakkı da dâhil, adil
ve uygun işte çalışma hakkı ve koşullarını düzenler. 8. Madde sendikal haklar, 9. Madde sosyal
güvenlik hakkının ilkelerini içerir. 10 Madde ailenin, anneliğin, çocuk ve gençlerin korunma
hakkı çerçevesinde ücretli doğum izni, çocuk bakım ve eğitim yardımı ve çocuk emeğinin
sömürüsünün engellenmesi de dâhil sosyal ve ekonomik hakları içerir. 11. Madde yaşama
standardı hakkı kapsamında beslenme, barınma, giyinme hakkı, 12. Madde ise sağlık standardı
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hakkını, 13. Madde ise eğitim hakkının ilkelerini belirler. Eğitim hakkının eğitimin hoşgörü ve
barışın korunması perspektifini güçlendirecek şekilde içeriklendirilmesini de vurgular, 14.
Madde ise zorunlu ilköğretim eğitimini sağlama yükümlülüğünü devlete yükler. 15. Madde
kültürel yaşama katılma ve yararlanma hakkını düzenler. Sözleşmenin uygulama esasları
Madde 16 ile 25 tarafından düzenlenirken, 26. Madde ile 31 madde arasındaki hükümlerse son
hükümler olarak Sözleşmeye katılım hükümlerini düzenler.

6.2.3. BM Ulusal veya Etnik, Dinsel veya Dilsel Azınlıklara Mensup
Kişilerin Haklarına Dair Bildiri Çerçevesinde Grup Haklarının İçeriği
Çerçevesi BM Ulusal veya Etnik, Dinsel veya Dilsel Azınlıklara Mensup Kişilerin
Haklarına Dair Bildiri (1993) tarafından çizilen grup hakları BM kurulduğu günden bu yana
uzun tartışmalara ve BM’nin konuyla ilgili gerekli insiyatifi göstermekte sakınımlı
davranmakla eleştirilmesine neden olmuştur. Bu eleştirinin haklılığının ipuçları daha ilk bakışta
grup haklarına ilişkin çerçeve metnin isim ve karakterinde mevcuttur. Öncelikle metnin bir
sözleşme yerine ahlaki ve politik bağlayıcılık dışında hukuki bağlayıcılığı olmayan bir bildirge
olarak düzenlenmesi önemli bir eksikliğin göstergesidir. İkinci olarak Bildirgenin adının, grup
hakkı kavramını baştan yok sayan ulusal, etnik, dinsel, dilsel azınlıklara mensup ‘bireylerin’
haklarına indirgeyen bir dil kullanımı konuyla ilgili tartışmaların yerindeliğine işaret eder. Bu
hakların bireysel haklar ya da grup hakları temelinde ele alınması öncelikle grup haklarının
korunmasının hukuki yeterliliği açısından önemlidir. Öte yandan konunun birde politik boyutu
vardır ki, azınlık gruplarının devletleri nezdinde tanınıp tanınmadığına ilişkin politikaların
meşruiyeti açısından önem taşır.
Arsava konuyla ilgili hukuki boyutu şöyle açıklamaktadır:
“Bireysel insan haklarının ulusal grup haklarının himayesi için kullanılması hiçbir
şekilde yanlış değildir. Zira ulusal grup haklarının en önemli dayanaklarından biri, kendileri
bakımından herhangi bir zarar doğmaksızın münferit bireylerin kendilerini belli bir gruba
mensup olarak açıklama hakkıdır (Peter Pemthaler, "Der Schutz der ethnischen
Gemeinschaften durch individuelle Rechte," 1964). Ancak bireysel hakların spesifik ulusal
grup haklarını himaye etmeye yetmeyeceği de açıktır. Bu nedenle aşağı yukarı 10 yıldan beri
DH (Devletler Hukuku) literatüründe ulusal grup ve ulusal grup haklarına yeniden dönüş ulusal
grup hakları konusunda gelişmeler gözlenmektedir.”82
Orgeneral İlker Başbuğ’un grup haklarına itirazını ifade ettiği cümlelerle, konunun
politik boyutunu ortaya koymaktadır; “"Azınlık hakları bireysel haklar olup, bu hakların ilgi
alanı kültürel alandır. Diğer bir deyişle, azınlık haklarını grup haklarına dönüştürmek ve ilgi
alanını siyasal alana yaymak”83 olacaktır ki, bu nokta devletler hukukundaki grup haklarına

A. Füsun Arsava, “Ulusal Grup Hakları ve Bu Konuda Meydana Gelen Gelişmeler” ( Çevrimiçi)
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/42/457/5181.pdf 22 04 2010.
83
Akt: Murat Yetkin, Köşe yazısı, Radikal Gazetesi, 03 11 2004.
82
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yönelik talep ve gelişmeleri tehlikeli bulan erklerin kendi politikalarını meşrulaştırmak
yönünde yaygınlaştırmak istedikleri bir söylemin parçasıdır.
Yaygın kullanımı ile azınlık hakları, doğru kullanımı ile grup hakları daha önce
değinildiği gibi bireysel ve kolektif haklara ilişkin BM sözleşmesinin ve diğer çeşitli
sözleşmelerin içeriğinde yer almakla birlikte hiç biri BM Ulusal veya Etnik, Dinsel veya Dilsel
Azınlıklara Mensup Kişilerin Haklarına Dair Bildiri kadar kapsamlı değildir.84
Bildiri önsözünde, BM Sivil ve Politik Haklar Sözleşmesinin 27. Maddesinden
esinlendiğini ifade eder ve ulusal veya etnik, dinsel veya dilsel azınlıklara mensup kişilerin
haklarının korunmasının ve geliştirilmesinin, içinde yaşadıkları Devletin siyasal ve sosyal
istikrarına katkıda bulunacağını dikkate aldığını belirtir. Devamla bir bütün olarak toplumsal
gelişme içinde ve hukukun üstünlüğüne dayanan demokratik bir yapıda bütünleyici bir parça
olarak ulusal veya etnik, dinsel veya dilsel azınlıklara mensup olan kişilerin haklarını sürekli
bir biçimde geliştirmenin ve gerçekleştirmenin halklar ile Devletlerarasında dostluğu ve
işbirliğini güçlendirmeye katkıda bulunacağını vurgular. Diğer bildirge ve sözleşmelere oranla
9 maddeden oluşan yapısıyla bildirge oldukça sadedir.
Madde 1 azınlıkların korunmasını, Madde 2 azınlıklara mensup kişilerin kültürel, dini,
dilsel, ekonomik, kamusal haklarını belirtir. Madde 3 Örgütlenme özgürlüğünü, Madde 4
devletin azınlıkların eşitliğini sağlama, kültür, din ve dillerini koruma, ana dilde eğitim de dâhil
yaşatma ve ekonomik katılım yönündeki yükümlülüklerini belirler. Madde 5 ulusal politikalar
ve planlarda azınlık mensuplarının meşru menfaatlerinin korunması esasına uygunluk kuralını
düzenler. Madde 6 ve 7 devletlerin azınlık haklarını korumak amacıyla işbirliğini vazederken,
madde 8 bildirgede sözü edilen hakların evrensel ve uluslar arası sözleşmelerden doğan haklarla
birlikte kullanımının sağlanması ve hak kaybının önlenmesini düzenler. Madde 9 ise BM’nin
bildirgede belirtilen hakların kullanımına katkı görevini belirtir.

6.3. Soğuk Savaş Sonrası Küreselleşen Dünyada Uluslararası İlişkiler
ve İnsan Hakları
Yukarıda özetlenmeye çalışıldığı gibi II. Dünya Savaşı sırasında gerçekleşen Yahudi
Soykırımının yarattığı şok dünyada sıra dışı bir entelektüel değişime yol açtı ve ulusların kendi
topraklarında kendi yurttaşlarına karşı tutumu o ülkenin iç egemenlik hakkı çerçevesinde
algılanmaktan çıkarak uluslararası ilişkiler alanına girdi. İnsan haklarına yönelik yeni bir algı
filizlenmekte iken, II. Dünya Savaşı sonrası sosyalist ve kapitalist ülkeler arasında yoğun
ideolojik mücadelenin etkisiyle bu algı ve duyarlılık zayıflayarak kesintilere uğradı. Zaman
içinde ABD’nin soğuk savaş sürecinde hegemonyasını pekiştirme amaçlı girişimlerinin de
etkisi ile uluslararası ilişkilerde insan haklarının korunması öncelikli konu olmaktan çıktı. Latin

Konuyla ilgili olarak bölgesel bir metin olmakla birlikte Avrupa Konseyi Ulusal Azınlıkların
Korunması için Çerçeve Sözleşme hem içeriği hem de sözleşme olmasından doğan hukuki bağlayıcı özelliği ile
konuyla ilgili anılmaya değer bir diğer belgedir. AB adayı Türkiye bu belgeyi de imzalamamıştır.
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118

Amerika’dan Afrika’ya, Filipinlerden Türkiye’ye ABD tarafından desteklenen askeri darbeler
sonucunda ortaya çıkan askeri rejimler ve türevi otoriter, anti demokratik hükümetler yoğun
insan hakları ihlallerine yol açtı. Bütün bu olumsuz koşullar ve atmosfere rağmen 20. Yüzyılın
ikinci yarısı yine de Batılı Ülkeler öncülüğünde insan haklarının evrensel bir norm olarak kabul
edilmesi çabalarının yoğunlaştığı, bu amaçla yukarıda bir kısmı anılmış olan çok sayıda
uluslararası ve bölgesel hak sözleşmeleri ve bildirgelerinin yayınlandığı bir dönem olmuştur.
Ancak Soğuk Savaşın sona ermesiyle birlikte 1990’larda başlayan süreçte insan hakları
söylemi uluslararası ilişkilerde geçmişe oranla daha güçlü bir yer edinmiştir. Sadece
devletlerarası ilişkiler yönünden değil, küreselleşme koşullarındaki yeni bin yılın yönetsel
ilkeleri olarak da insan haklarının yaygınlaştırılması amaçlanmıştır. Böylelikle Soğuk Savaş
sonrası küreselleşen dünyada insan hakları dünya düzeninin söylem boyutunda bile olsa öne
çıkardığı kavramların başında yer almıştır. 1993 yılında BM tarafından Viyana’da
gerçekleştirilen ve 171 ülkenin katılımı ile kabul edilen Viyana Bildirgesi ve İnsan Hakları
Dünya Konferansı Eylem Programında insan haklarının ve temel özgürlüklerin saygı görmesi
ve yaygınlaştırılması tüm devletler için bir yükümlülük olarak tanımlanmış, ‘bu hak ve
özgürlüklerin evrensel karakterinin sorgulanamaz’ 85 olduğu belirtilmiştir. Bu sorgulanamaz
nitelikte evrensel karakter aynı zamanda bu hak ve özgürlüklerin tüm devletlerin kendi
toplumları için bir norm ve değer olarak da algılanması ve yaygınlaştırılması yönünde bir çağrı
içermektedir. Bu çağrının yanıtlanıp yanıtlanmadığını Barkin şu sözlerle yorumlamaktadır:
“Soğuk Savaş sonrası dünya insan haklarına daha çok önem vermektedir. Yurttaşlarının
politik ve sivil haklarını güvenceye kavuşturmayan ülkeler, devletler topluluğu nezdinde
meşruiyetlerini yitirme riski ile karşı karşıyadır. Aynı zamanda “uluslararası uygulama açıklıkla
bu yeni normatif yapı tarafından hâkimiyet altına alınmış değildir. Batılı liberal demokratik ana
ülkeler dışında konu tartışmalıdır, hatta bu ana ülkelerde bile uygulama her zaman söylemi
takip etmemektedir.”86
Konuyla ilgili dikkate değer bir diğer bildirge ise 2000 yılında yüz ellinin üzerinde
ülkenin BM Genel Konseyinde kabul ettiği Milenyum Bildirgesidir. 87 Bildirge 21. yüzyılda
uluslararası ilişkilerin özünü oluşturması beklenen ‘belirli temel değerleri’ tanımlamaktadır ki
bunlar; özgürlük, eşitlik, dayanışma, hoşgörü, doğaya saygı ve paylaşılmış sorumluluk gibi
insan hak ve temel özgürlükleri ile doğrudan ilişkili kavramlardır.
Sıklıkla bildirge ve sözleşmelerde karşımıza çıkan, söylemsel olarak uluslararası
ilişkilerde gittikçe yaygınlık kazanan insan hakları kültürünün karakterini Bull, kitleler
tarafından içselleştirilmediğine vurgu yaparak diplomatik veya elit kültür olarak tanımlar.88 Öte
85

United Nations General Assembly (1993) Vienna Decleration and Programme of Action, A/CONF,

157/23.
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Barkin, J. Samuel(1998) The Evolution of the Constitution of Sovereignty and the Emergence of
Human Rights Norms”, Millennium: Journal of International Studies 27: 229-52.
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UN (2000) United Nations Millennium Declaration. Resolution 55/2 adopted by the General Assambly.
New York, United Nations, 2000.
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Hedley Bull’dan aktaran: Georg Sorensen, “What Kind of World Order? The International System in
the New Millennium”, Cooperation and Conflict, 2006; Vol: 41; 343-363.
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yandan Hoffman insan haklarını savunmanın diğer tüm amaçların üzerinde olması gerektiğini
belirtir. 89 Bütün bu tartışmalar sürerken, 79 ülkenin örnek alındığı yetkin bir çalışma
göstermektedir ki, Soğuk Savaş sonrasında işkence, gözaltında kayıp, faili meçhul cinayet ve
yargısız infazların sayısında her hangi bir azalma olmamış ise de politik tutukluların haklarına
saygılı tutum geliştiren hükümetlerin sayısında dikkate değer bir artış görülmüştür. 90
Cingranelli ve Richards dünya ekonomisinin küreselleşmesinin Soğuk Savaşın sona ermesinde
doğrudan etkisi olduğunun kuşkuya mahal vermeyecek kadar açık olduğunu belirterek,
gelişmekte olan ülkelerde yabancı yatırımların artması ile hükümetlerin sivil haklar ve politik
özgürlüklere saygısının artması arasında anlamlı bir bağlantı olduğunu belirtirler.91 Yazarların
Carleton ve Petras gibi küreselleşmeye eleştirel bakan çalışmalara dayandırarak vurguladıkları
bir diğer konu ise gelişmiş ülke ekonomilerinin küreselleşmesi yoluyla gelişmekte olan ülkelere
yabancı yatırımların artmasının ekonomik ve sosyal hakların baskı altına alınması ile
sonuçlandığıdır. “İnsan hakları ihlalleri ve baskının diğer çeşitleri aslında cesaretlendirilir,
çünkü emeğin baskı altına alınması genellikle çok uluslu şirketler için yatırım ortamında
kolaylık sağlar” diyen Cignarelli ve Richards insan haklarının korunmasında asıl gücün ne
Soğuk Savaşın sona ermesi ne de ekonomik küreselleşme olmayıp, çözümün gerçek anlamda
demokratikleşmeden geçtiğini ifade etmektedirler.92
Ancak Soğuk Savaşın sonrası küreselleşme koşullarında insan haklarının uluslar arası
ilişkiler alanında ana akım söylemlerden biri haline geldiği de dikkate alınmalıdır. İnsan
haklarının söylemsel düzeyde görünür olması, insan hakları ihlallerine karşı direniş söyleminin
de kendine yer bulmasına fırsat verir. Böylelikle insan hakları söyleminin, insan haklarını yok
sayan veya ihtiyaç olduğunda kendi çıkarları için araçsallaştıran egemen söylem karşısında
varlık göstermesi ve yaygınlaşması olanağı ortaya çıkar.

Temel İnsan Hakları Belgelerinden örnekler:
A-) Genel Korunmayı Sağlayan Belgeler:
– Birleşmiş Milletler Şartı (1945)
– İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (1948)
– İnsan Haklarına İlişkin Uluslararası Sözleşmeler (1966) (Uluslararası Kişisel ve
Siyasal Haklar Sözleşmesi 1966. Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi
1966)

Stanley Hoffman’dan akt: a.e., p. 351.
Cingranelli, David&David Richards, “Respect for Human Rights after the End of the Cold War”
Journal of Peace Research, 1999, Vol: 36, no; 5, s. 511–534.
91
A.e., s. 516.
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B-) Özel Koruma Sağlayan Belgeler
– Irk Ayrımcılığının Bütün Şekillerinin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası
sözleşme (1965),
– Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi sözleşmesi (1979),
– İşkence ve Başka Zulümce, İnsanlık dışı Ya da Onur Kırıcı Davranış Ya Da Cezaya
Karşı sözleşme (1984),
– Çocuk Hakları Sözleşmesi (1989),
– Bütün Göçmen İşçilerin Ve Aile Bireylerinin Haklarının Korunmasına ilişkin
Uluslararası Sözleşme (1990).
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Uygulamalar

Shindlerin Listesi filmini izleyiniz ve Nazi Almanya’sında yaşanan insan hakları
ihlallerini film çerçevesinde değerlendiriniz.
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Uygulama Soruları

Dinsel ve etnik azınlıkların hangi hakları çiğnenmiştir?
Nazi Almanya’sında çocuk hakları var mıdır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde çağdaş insan hakları kavramsallaştırmasının faşizmeh yanıt olarak hangi
koşullarda ortaya çıktığı gözden geçirilmiştir.. Bu çerçevede ortaya çıkan BM ve bölgesel insan
hakları koruma sistemleri ile bu sistemlerin oluşturduğu insan hakları belgelerinin içerik ve
kapsamı değerlendirilerek, Türkiye’nin de imzacısı olduğu bu belgelerin ülkemizdeki
uygulamalarının mevcut durumu tanımlanarak insan haklarına daha saygılı bir Türkiye için
eleştirel değerlendirilmeler yapılmıştır.

124

Bölüm Soruları
1) Evrensel İnsan Hakları Bildirgesihangi yıl onaylanarak kabul edilmiştir?
a)

1928

b)

1938

c)

1948

d)

1955

2) Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi hangi örgüt tarafından ilan edilmiştir?
a) Uluslararası İş Örgütü
b) Dünya Ticaret Örgütü
c) Dünya barış örgütü
d) Birleşmiş Milletler

3) Türkiye 1945 yılında BM’ye üye olarak prensipte BM’nin insan hakları koruma
sistemini de kabul etmiştir.
a) Doğru
b) Yanlış

4) BM Uluslararası Sivil ve Politik Haklar sözleşmesi ne zaman ilan edildi?
a) 1930
b) 1940
c) 1965
d) 1976

5) BM Uluslararası Sivil ve Politik Haklar sözleşmesi Türkiye tarafından ne zaman
imzalandı
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a) 1980
b) 1990
c) 2000
d) 2005

6) Uluslararası Sivil ve Politik Haklar sözleşmesinin ve Uluslararası Ekonomik Sosyal
ve Kültürel haklar Sözleşmesinin birinci maddesi hangi konuyu ele alır?
a) Ulusların kendi kaderlerini tayin hakkı
b) İşkence yasağını
c) Adil yargılanma hakkını
d) Seyahat özgürküğünü

7) Uluslararası Sivil ve Politik Haklar sözleşmesi ve Uluslararası Ekonomik Sosyal ve
Kültürel Haklar Sözleşmesinin 2. Maddesi hangi konuyu ele alır?
a) Eğitim
b) Sağlık
c) Ayrımcılık yasağı
d) Seyahat

8) Uluslararası Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesine göre zorunlu olan
ilköğretim sağlama yükümlülüğü kime aittir?
a) Anne babaya
b) Devlete
c) Hayır kurumlarına
d) Hiç kimseye
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9) İnsan haklarının ana akım söylemler arasına girmesi hangi dönemde gerçekleşir?
a) II. Dünya savaşı
b) Soğuk savaş öncesi
c) Soğuk savaş
d) Soğuk savaş sonrası

10) Azınlık Hakları BM tarafından bir sözleşmeyle düzenlenmemiş ancak bir bildiri
yayınlanmıştır.
a) Doğru
b) Yanlış

Cevaplar
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
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7. MEDYA VE İNSAN HAKLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde medya, demokrasi ve demokrasinin olmaz ise olmazı, mütemmim cüzü
olarak değerlendirilen temel hak ve özgürlükleri içeren insan hakları ilişkisi tartışılacaktır.
Medyanın dördüncü güç olarak demokratik rejimlerdeki rolü kapsamında liberal ve eleştirel
medya yaklaşımları gözden geçirilecektir. Ardından medya ve demokrasi ilişkisinin İnsan
hakları haberleri açısından önemi öğrenilmiş olacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

İnsan hakları ve medya arasındaki özel ilişki nedir?
Medya ve medya çalışanları insan hakları ihlalcisi olabilir insan haklarını çiğneyebilir mi?
Medya gerçeği nasıl inşaa eder bu inşaada insan hakları nasıl yer alır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Medya ve İnsan hakları

Neden insan hakları medya Konuya ilişkin literatür
olmadan medya da insan bilgisinin
gözlemlerle
hakları olmadan var olamaz birlikte değerlendirilmesi
sorusunun cevaplanması
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Anahtar Kavramlar

Liberal medya, eleştirel medya, dördüncü güç, Birmingham okulu, Frankfurt okulu,
Adorno, Ekonomi-Politik, IFJ/ Uluslararsı Gazetecilik Federasyonu
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Giriş
Demokratik ve eşitlikçi bir toplumun yaratılmasında temel önceliklerden biri insan
haklarına saygılı bir toplum ve yönetim sisteminin inşa edilmesidir. İnsan haklarının toplum
tarafından doğru algılanması ve iktidarlar tarafından insan haklarına saygılı bir sistemin
yürürlükte olması halinde bir toplumun demokratik ve eşitlikçi olması mümkün olabilir. Bu ise
ifade özgürlüğüne sahip özgür bir basına sahip olmakla mümkündür. Bu nedenle insan hakları
ve demokrasi karşıtı bütün diktatörlerin, otoriter ve totaliter rejimlerin halklarından esirgediği
ilk şeyin ifade ve basın özgürlüğü olması tesadüf değildir.
İnsan hakları ve medya çok özel bağla birbirine bağlı iki kavramdır. İnsan haklarının
olmadığı durumda ifade özgürlüğü ve iletişim hakkından söz edilemeyeceği için iletişim
çalışanının çalışma sınırları insan haklarına dayanan bir toplumsal sistem içinde olup olmadığı
ile doğrudan ilişkilidir. Biri olmazsa diğerinin var olamadığı karşılıklı bağımlılık ilişkisi medya
ve insan hakları alanlarında olduğu kadar başka hiçbir alanda, böylesine çarpıcı bir etkileşim
göstermez. Medya ve insan hakları arasındaki bu özgün karşılıklı bağımlılık aynı zamanda
medya, insan hakları ve demokrasi arasındaki karşılıklı etkileşim ve bağımlılığa da tekabül
eder. Erasmus’un 1516 yılında yayınlanan Bir Hıristiyan Prensin Eğitimi adlı çalışmasında
belirttiği gibi “ Özgür bir devlette, diller de özgür olmalıdır”.
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7.1. Medya ve Demokrasi
Demokrasi ve Medya arasındaki ilişki, bir diğer değişle medya ve iktidar arasındaki
ilişkinin niteliğinin demokratik bir toplum yaratılmasına katkısı uzun zamandır önemle
üzerinde durulan bir konudur. Konuyla ilgili olarak iki temel yaklaşım mevcuttur. Bunlardan
ilki Liberal Medya Yaklaşımı ikincisi ise Eleştirel Medya Yaklaşımıdır. Liberal Medya
Yaklaşımı temel sorunun sansürsüz tam ve eksiksiz bir basın özgürlüğünün sağlanmasıyla
eksiksiz bir demokratik ortam sağlanabileceğini öne sürer. Eleştirel Medya yaklaşımı ise
liberallerin istediği gibi tam ve eksiksiz bir basın özgürlüğü sağlansa bile bunun tam ve eksiksiz
bir demokrasi yaratmaya yetmeyeceği, medyanın egemen sisteme ekonomik, politik, ideolojik
ve bilişsel bağımlılığının yaratılan demokratik ortam içinde anti demokratik rol oynamasını
engellemeyeceği görüşündedir.
Ancak her iki yaklaşımında görüş birliği içinde oldukları tek konu medyanın her
halükarda sansür, baskı gibi totaliter yöntemlerle susturulmaması gereğidir. Otoriter ve
Totaliter rejimlerin medya politikalarında açıkça görülen bu nitelikler demokratik bir toplumun
yaratılmasını engelleyen temel sistemler olarak her iki yaklaşım tarafından da eleştirilir. Liberal
basın yaklaşımı ile Eleştirel medya yaklaşımı arasındaki temel fark medyanın demokratik
sistem içindeki rolü hakkındadır.
Otoriter rejimler amaçlarına ulaşmaya çalışırken anti demokratik, hukuk dışı ve insan
haklarını ihlal eden uygulamalara başvurdukları için medyayı kontrol altında tutmak halkı ve
muhalefeti bastırmak için zorunludur. Neuman otoriter ve totaliter rejimlerin tanımlayıcı
özelliğinin medya üzerinde uyguladıkları sıkı hükümet kontrolü olduğunu belirtir ve
seçilmeksizin iktidarı ele geçirmiş olan ve halka hesap vermeyen politik seçkinlerin amaçlarına
ulaşmak için sınırsız ve pervasız güçlerini medya üzerinde baskı kurmak amacıyla
kullandıklarını belirtir. “Bu hesap vermez elitler sadece politik gündemi belirlemekle kalmaz,
aynı zamanda elit olmayanların tutum ve davranışlarını biçimlendirmek ve maniple etmek için
“kukla medyaları” aracılığı ile iletilecek olan enformasyonu da dikkatle yapılandırırlar.”

7.2. Demokratik Rejimlerde Dördüncü Güç Olarak Medyanın Rolü
Devrimler çağının demokrasi tartışmaları, demokratik bir sosyal düzenin güçler ayrılığı
ile mümkün olabileceği üzerinde yükselmiştir. Dönemin düşünürleri, Locke, Montesquie v.d
çalışmalarında, yasama yargı ve yürütme erklerinin ayrılarak, tüm güçlerin devletin elinde
toplanmasının, böylelikle devletin yetkilerini kötüye kullanmasının ve her hangi bir kurumun
toplum üzerinde hükümranlık kurmasının engellenmesinin gerekliliğini vurgulamışlardır. Bu
noktada medyanın rolü, fonksiyonu ve konumu seçilmiş hesap verebilir hükümetlerin halk
adına kontrolünü sağlayan bir araç olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede “İngiliz ve ABD
anayasal düzeni, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğü gibi temel hak ve
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özgürlükleri güvence altına almıştır.”93 Bu anayasal güvencenin uygulanıp uygulanmadığının
devletin güç kullanımının adil ve dengeli olup olmadığının kontrolü ise ilk kez Fransa’da,
yasama, yargı ve yürütme erkinin dışında “dördüncü güç” olarak tanımlanan basının işlevi
olarak tanımlanmıştır. Fransız devrimi sonrasında İngiliz Avam Kamarası Basın Salonuna
bakarak “ İşte şurada dördüncü güç oturuyor ve onlar diğer üç güçten çok daha önemlidir.”
diyen İngiliz düşünür ve devlet adamı Edmund Burke bu sözleriyle, basının yeni ve en önemli
işlevini de tanımlamıştır. Bu gün basının bu işlevi, batıda, demokrasinin bekçi köpeği
(watchdog) olarak da isimlendirilir.
Demokrasi, çek ve denge mekanizmalarının yanı sıra politik eylemlilik için gerekli ve
yeterli bilgiye sahip seçmenleri de gereksinir.94 Demokrasinin temel niteliklerinden biri olan
seçim işlemi kaçınılmaz olarak seçmenin kamusal meseleler hakkında bilgi edinmesini ve bu
bilgi ışığında yürütme erkini, yani politik iktidarı kendisini temsilen yönetecek kişileri
seçmesini gerektirmektedir. Bu anlamda da medya temel bilgi kaynağı ve temel kamusal
tartışma platformu olarak özgün bir rol oynar. Basının özgürce, her kesimin düşüncesini ifade
edebildiği bir kamusal alan olarak işlev görmesi, toplumların ekonomik, politik veya askeri
muktedirlerin etkisinden azade olmasını sağlayabilecek yegâne mekanizmadır da.
Bütün bu nedenlerle basın özgürlüğünün demokrasilerde yaşamsal önem taşıdığı uzun
yıllar önce kabul edilmiştir. Uzun mücadelelerden sonra, 20. yy ın ortasında BM İnsan Hakları
Evrensel Beyannamesi, BM Uluslararası Sivil Politik Haklar Sözleşmesi ve Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmelerinde açıkça belirtildiği gibi ifade özgürlüğü temel bir hak olarak kabul
edilmiş, yurttaşların özgürce bilgi edinme hakkı, yani kamunun bilme hakkı uluslararası
sözleşmelerle güvence altına alınmıştır. 1948 yılında yayınlanan BM İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesi öncesinde yüz yılı aşkın süreyle devam eden insan hakları mücadelesinde özel
bir yeri ve önemi olan ifade ve basın özgürlüğü ilk kez Amerikan ve Fransız devriminin insan
hakları bildirgelerinde ve onların öncüllerinde yer almış ve yazılı güvenceye kavuşturulmuştur.
Bu sürecin gelişiminde Avrupa’da öncü metin olan 26 Ağustos 1789 tarihli Fransız
İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi 11. Madde ile ifade özgürlüğü ve iletişim hakkını ve
sınırlama koşullarını düzenlemiştir; “Düşüncelerin ve inançların serbest iletimi insanın en
değerli haklarındandır. Bu nedenle her yurttaş serbestçe konuşabilir, yazabilir ve yayınlayabilir,
ancak bu özgürlüğün yasada belirlenen kötüye kullanılması hallerinden sorumlu olur.”
Öte yandan, ABD’de 1776 tarihli Virginia Haklar Bildirgesi basın özgürlüğüne özel bir
vurgu yaparken, Pennsylvania Haklar Bildirgesi konuşma-ifade özgürlüğünü içermiştir.
Amerika Birleşik Devletleri Anayasası ise birinci düzeltmesinde (first amendment) kongrenin
ifade özgürlüğünü ve basın özgürlüğünü kısıtlayıcı yasa yapamayacağını belirtmiştir. Bu
nedenledir ki, pek çok Amerikalı, Amerikan yönetim sisteminin ifade özgürlüğü prensibi
üzerine inşa edildiğine inanır. Bildirgelerden yıllar önce 1735 te John Peter Zenger’in işgalci
İngiliz Kraliyet Hükümetini eleştirdiği bir yazısını gazetesinde yayınlaması nedeniyle ‘isyana
Douglas Kellner, “The Media and the Crisis of Democracy in the a.g.e. of Bush-2”, Communication
and Critical/Cultural Studies, Vol. 1, No. 1, March 2004, s. 29.
94
Agm, s. 29.
93
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teşvik edici yalan haber yayınlamakla’ suçlanması anayasada düzeltmeye gidilmesinin somut
nedenlerinden biri olmuştur.95 O günlerde temel ilkeleri belirlenen, demokrasi, iyi yönetişim ve
medyanın dördüncü kuvvet olarak demokratik işleyişteki rolü, günümüz gelişmiş ülkelerinde
halen önemini korumaktadır.
Günümüzde konuya ilişkin yaklaşımı göstermesi açısından, Amerika’da basın
davalarında dönüm noktası olarak anılan Pentagon Belgeleri davası96 konuyla ilgili ilginç bir
örnektir. Amerikan Savunma bakanlığının o dönemde savaş halinde olduğu Vietnam’a ilişkin
hazırlamış olduğu 7000 sayfalık yüksek derecede gizli bir rapordan alıntılanmış bazı bilgilerin
13 Haziran 1971 tarihli New York Times gazetesinde yayınlanması nedeniyle gazete 14
Haziran tarihinde Adalet bakanı tarafından uyarılarak yayın yasağına maruz bırakılmıştır.
Bunun Üzerine New York Times’ın Yüksek Mahkemeye başvurduğu önemli davada yargıç,
Hugo Black, anayasanın birinci düzeltme maddesine referans yaparak bir gazetecinin bilgiye
erişim hakkı engellendiğinde kamunun bilme hakkının da engelleneceği belirtilmiştir.
Devamında, Birleşik Devletlerin kurucularının Anayasanın birinci düzeltme maddesinde özgür
basını koruma altına almasının basının demokrasinin korunmasında temel olan hükümeti
eleştirme görevini yerine getirebilmesi için şart olduğu ifade edilmiştir. Yargıcın sözleriyle
“yalnızca özgür ve kısıtlanmamış basın hükümetin yanlışlarını açığa çıkarabilir.” Bu
gerekçeyle, New York Times davayı kazanarak Pentagon Belgelerini yayınlamaya devam
edebilmiştir.
Amerikan Yüksek Mahkemesinin yanı sıra, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de basın
özgürlüğünün demokratik bir toplumun olmazsa olmaz koşulu olduğunu birçok kararı ile teyit
ede gelmektedir. Örnek nitelikteki bu kararlardan birinde (Handyside/Birleşik Krallık Davası)
açıkça belirtilmiştir:
“İfade özgürlüğü, sadece lehte olduğu kabul edilen ya da zararsız ya da ilgilenmeye
değmez görünen bilgi ve düşünceler için değil, aynı zamanda devletin ya da nüfusun bir
bölümünün ‘aleyhine olan’, ‘şok eden’, ‘rahatsız eden’ düşünceler için de uygulanır. Bunlar
‘demokratik toplumun’ olmazsa olmaz unsurlarından olan; çoğulculuğun, hoşgörünün ve açık
fikirliliğin gerekleridir.”97
Özgür ve kısıtlanmamış basının kitlelerin temel bilgi kaynağı olduğu aşikârdır ve fakat
ne kadar özgür ve kısıtlanmamış olduğu tartışılmaya muhtaçtır. Bu tartışma aslen 20. yüz yılda
Liberal felsefeye dayanan basın anlayışı ile Marksist felsefeye dayanan eleştirel medya anlayışı
arasındaki tartışma sürecinde billurlaşmıştır.
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7.2.1. Demokrasi ve Liberal Medya Yaklaşımı
İfade özgürlüğü düşüncesi liberal siyasal yaklaşım ve onun insan hakları anlayışıyla
gelişmiş olup, kökleri özellikle İngiliz ve Amerikan düşünce tarihine dayanır. Çoğulcu Liberal
düşünce basını, yasama, yürütme ve yargının yanında dördüncü güç ve iktidarların “bekçi
köpeği (wach dog)” olarak tanımlamıştır. Hükümetlerin uygulamalarını denetlemek ve halkı
olaylardan haberdar ederek hükümetleri demokratik sınırlar içinde tutmak basının temel görevi
olarak değerlendirilmiştir. Temel politik haklardan biri olan örgütlenme hakkını özgürce
kullanacak olan yurttaşların örgütlenerek oluşturduğu baskı guruplarının medya aracılığı ile
seslerini duyuracakları varsayılarak medyanın çoğulcu demokrasinin temel kamusal forumu
olabileceği düşünülmüştür. Bunun mümkün olabilmesi için basının bir ayna gibi, gerçeği
aynen, olduğu gibi nesnel ve tarafsız bir şekilde yansıtması mesleki bir norm olarak
benimsenmiş ve nesnellik ve tarafsızlık gazeteciler için profesyonel ve etik bir kural olarak öne
çıkmıştır.
ABD medyasının dünyaya kazandırdığı belki en önemli gazetecilik katkısı olduğu
düşünülen,98 medyada, özellikle habercilikte ‘nesnellik’, uzun bir tartışma ve değerlendirme
konusudur. Bilimsel gelenekte nesnellik keyfi ve öznel olmayan ölçütlerin uygulanmasıyla elde
edilen gerçeklerin, doğal dünyada olduğu gibi, geçerli bir şekilde tanımlanması olarak tarif
edilir. 99 Pozitivist bilimsel yaklaşım temelli bu tarif tıpkı fen bilimlerinde olduğu gibi
gazetecilikte de nesnel ve tarafsız bir şekilde yapılacak gazetecilik aracılığı ile alımlayıcının
gerçeğin bilgisine ulaşabileceğini vaaz eder. Nesnelliğin gazetecilik uygulamasının bir normu
olarak 1850’lerin ortasında ABD’de popüler basının (penny press) ortaya çıkışının ticari
zorunluluklarından kaynaklandığını belirten Glasser, nesnellik iddiası ile basının aslında,
geçmişte yaygın olan, ne politik partilere ne de iş dünyası elitlerine bağımlı olduğunu
vurgulamak istediğini ve bunun ideolojik bir tutum olduğunu ifade eder. 100 Telgrafın
yaygınlaşması, buhar gücünün kullanımıyla değişen baskı teknikleri ve metropol kentlerin
ortaya çıkışıyla, çeşitli teknik ve sosyal değişimlerin birbirini takip ettiği 1850’lerin ortasında
yeni kitle basınının ortaya çıkması nedeniyle basının etkin bir şekilde işleyeceği bir pazar
ortamına duyulan ihtiyaç da bu ideolojik adımın desteklenmesini kolaylaştırmıştır. Aynı
dönemlerde ortaya çıkan Associate Press gibi uluslararası haber ajanslarının yalnızca ‘çıplak
gerçek’i haber olarak servis ettiklerini iddia etmeleri de kolaylaşmıştır. Böylelikle 1919’ da
Holmes’un Liberal piyasa anlayışının ‘bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler’ özdeyişi ile
özetlenen yaklaşımını basın dünyasına uyarladığı, John Milton’dan ödünç alınmış olan ‘Fikir
Pazarı’ kavramı için uygun bir ortam oluşturulmuştur. Bu ortamda, Glasser’in ifadesiyle basın
organı sahipleri “Pazar ortamında yarışmak ve ayakta kalmanın kendilerinin anayasal
ayrıcalıkları olduğunu ve bunun Anayasanın birinci düzeltmesi tarafından kendilerine tanınmış
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olduğunu savundular.”101 Böylelikle “basın özgürlüğünü pazardaki ticari çıkarlarını korumakla
kalmadılar bilimsel kökenli nesnellik kavramını ve onun kabul görmüş kurallarına dayanarak,
nesnel habercilik kuralını da haklılaştırıp, meşrulaştırdılar.”102
İnal’ın vurguladığı üzere:
“Haberciliğin örgütlenme biçimi profesyonel gazetecilik normlarının dolayımı ile
gerçekleşti. Başını “nesnellik” ilkesinin çektiği bu kurallar haberin tarafsız ve dengeli olması
gerektiğini vurguluyordu. “Tarafsızlık ve “nesnellik” bir paranın iki yüzü gibi birbirinden
ayrılmaz iki ilke iken dengeli (balance) habercilik hakkaniyet (fair) anlayışını beraberinde
getirdi… Profesyonel gazetecilik ilkeleri (nesnellik, olay ve yorum ayrımı gibi) gerek haber
üretiminin örgütlenmesini gerekse haber metinlerinin dilini biçimlendirdi.”103
Önceleri bu biçimlenen dilin nesnel ve tarafsız olduğu ve ifade özgürlüğü veya halkın
gerçeği bilme hakkının karşısındaki tek tehlikenin, otoriter rejimlerde olduğu gibi, devlet ve
devletten gelecek sansür ve benzeri engellemeler olacağı düşünüldü. 19. Yy’dan köklerini alan
bu yaklaşım 20.yy ın uzun bir bölümüne de damgasını vurdu ve haberin, basının ve giderek
medyanın topluma toplumu yansıtan bir “ayna” olduğu görüşü hâkimiyetini korudu.
Liberal basın yaklaşımı demokratik bir toplumda medyanın ifade özgürlüğünün
sağlanması halinde nesnel haber üretimi ile tüm yurttaşların medya aynasından ülkeleri ve
hükümetleri hakkındaki gerçeklere ulaşabileceği ve böylelikle iktidarlarını kontrol
edilebileceğine, karar mekanizmalarına katılarak, demokrasinin korunabileceğine inanıldı.
Ancak Keane’nin dediği gibi “özgür basının o dönemdeki savunucuları bireylerin her şeyi bilen
özneler değil, ‘konumlandırılmış yorumcular’ olduklarını anlayamamışlardı. Bu yorumcular
her yerde ve her zaman medya yapıları gibi iletişim pratikleri tarafından biçimlendirilirler;
gündemleri belirleyen, olası anlamların dış çizgilerini çizen ve böylece bireylerin günlük
yaşamlarında düşündüklerini, tartıştıklarını ve yaptıklarını yönlendiren bunlardır.”104
Ancak özellikle 20 yy ın ikinci yarısından sonra yoğun olarak 1970- 1980 sonrası
Marksist Eleştirel yaklaşımın etkisi ile Eleştirel Medya Anlayışı çerçevesinde gelişen
çalışmalar medya ve iktidar arasındaki ilişkilerin demokratik toplumlarda da sanıldığı gibi
nesnel bir şekilde ve şeffaf bir ortamda oluşmadığını açığa çıkardı.

7.2.2. Demokrasi ve Eleştirel Medya Yaklaşımı
“Liberalizm, ifade özgürlüğünün korunmasında kitle iletişim araçlarının vazgeçilmez
bir rolü olduğunu öne sürerken Marksizm, buna, bu araçların eşitsiz toplumsal ilişkilerin,
ideolojik toplum imgelerinin ve temsillerinin biçimlenmesine destek oldukları şeklinde bir
101
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karşılık vermiştir. Bu anlamda Marksizm’in gücü, mülkiyet meselesi ile medya ürününün
kültürel içeriği arasında bir bağlantı olduğunu ileri sürmesinden kaynaklanır. Marksistler haklı
olarak, sınıf egemenliği koşullarında fikirlerin serbest mübadelesinin gerçekleşebileceğini
varsayan liberal açıklamaları eleştirmişlerdir.” 105 Liberal çoğulculuk ve Marksizm arasında
açıktan bir hesaplaşmanın ürünü olan Eleştirel Medya Yaklaşımı özellikle Frankfurt Okuluna,
İngiliz Kültürel Çalışmalar Ekolüne ve Fransız Yapısalcılığına çok şey borçludur. Ayrıca
İngiliz Kültürel Çalışmalar Ekolü tarafından adeta yeniden keşfedilerek temel bir izlek haline
getirilen Gramsci’nin hegemonya kavramsallaştırmasını da içeren Marksist Eleştirel Teori
mirasından beslenmiştir.
Çalışmamızı ilgilendiren boyutuyla Eleştirel Teori, toplumsal olaylara temel olarak 1)
Ekonomi- Politik, 2) Kültürel, 3) Metinsel açıdan eleştirel yaklaşır. Eleştirinin temel işlevi,
çeşitli gurupların baskı altında yaşadığı toplumun eylemlerini ve sembollerini inceleyerek gizli
yapılarını açığa çıkartmaktır. Böylelikle toplumsal yapıyı değiştirmek ve dönüştürmek
amaçlanmaktadır.
Eleştirel Medya teorisine kaynak oluşturan Eleştirel Teori, Marks’ın çalışmalarında
kapitalist toplum eleştirisi ile başlamıştır. 106 Klasik Marksist Eleştiri olarak da
adlandırılabilecek olan bu süreçte, Komünist Manifesto’da Marks ve Engels tarafından üretim
biçiminin toplumsal yapıyı belirlediği vurgulanarak, toplumsal altyapı-üst yapı ilişkiselliği
açıklanmıştır. Kurumlar ve düşünceler de dahil olmak üzere tüm toplumsal yapı içinde
belirleyici olan ekonomik alt yapıdır. Kar tarafından yönlendirilen Kapitalist sistemin ekonomi
politiği anlaşılmadıkça sosyal yapının da anlaşılmasının mümkün olmadığından hareketle bir
toplumu anlamanın yolunun onun ekonomi politiğinin eleştirisi ile mümkün olabileceğini
belirten bu yaklaşım Ekonomi- Politik Eleştiri olarak tanımlanmıştır. Ekonomi-politik
Eleştirinin medyaya uygulanması, medyanın ekonomi politiğinin eleştirisi aracılığı ile
medyanın somut, kurumsal yapısını da eleştiriye tabi tutmuştur. Medya üretiminin ekonomik
dinamiklerinin kamusal söylemi egemen söylemin yörüngesinde tutan, egemen sınıfın
çıkarlarına uygun kamusal söylemin kapitalist ideolojiyi yaygınlaştırıcı ve meşrulaştırıcı bir
işlev görmesinin kapitalizm açısından yaşamsal önemi üzerinde de durmuşlardır. Küreselleşen
ileri kapitalizm koşullarında medyayı, yoğunlaşmış sermaye ortamında endüstriyel yapılar
olarak ele alan eleştirel ekonomi politik yaklaşıma göre:
“Diğer işlevlerinin yanı sıra, medya kendisini denetleyen ve finanse eden güçlü
toplumsal grupların çıkarlarına hizmet eder ve onların lehine propaganda yapar. Bu çıkarların
temsilcilerinin öne çıkarmak istedikleri önemli gündemleri ve ilkeleri vardır ve medya
politikasının şekillendirilmesi ve dayatılması açısından oldukça elverişli bir konuma sahiptirler.
Normal olarak bu, kaba müdahale ile değil, uygun çizgide düşünen personelin seçilmesi ve
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editörlerin ve çalışan gazetecilerin kurum politikasıyla uyumlu öncelikleri ve haber-değeri
kriterlerini içselleştirmeleri sayesinde olur.”107
Oysa Liberal yaklaşımın “…nesnellik tezine göre, değerlendirme sadece dış dünyanın
tasviri içinde kalır, kişisel değerlendirmeler yoktur. İletişimcinin ilettiği(örneğin haber) dış
dünyanın, bir oluşumun, bir olayın olduğu gibi, kişisel yorum katılmadan anlatılmasıdır.
Sunumda kişisel olmayan gerçekler konuşur, çünkü iletişimci tarafsızdır.” 108 Erdoğan’ın da
belirttiği gibi bu iddia gerçek dışıdır. Yine Erdoğan’a göre:
“Kitle iletişimi özgürlüğü sorununda devletin kontrolü kamu sahipliği ve sansür en
büyük problem değildir… Basın özgürlüğünün en büyük düşmanı basının kendisi, kendi
örgütlenme biçimidir. Kapitalist medya profesyonalizmi ve pratikleri basın özgürlüğünü belli
bir sınıfın özgürlüklerinin ifadesi yapar.”109
1850’lerde başlayan bu tartışmalar özellikle II. Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan Yeni
Sol (New Left) ve Yeni Marksizm (Neo Marxism) akımları Klasik Marksizm’in ekonomik
indirgemeci bir tutum içinde olduğu, oysa sosyal yapı içinde ekonominin yanı sıra bir çok farklı
faktörün de etkileşim içinde olduğu ve hesaba katılması gerektiği eleştirileri ile ekonomipolitikten, kültürel eleştiri ve metin eleştirisine yönelmiştir. 110 Ancak 1980 sonrası gelişen
küreselleşme ve serbest piyasa övgülerine eşlik eden Neo-Liberal politikalar sonucunda
medyanın ekonomi politiği yeni bir ilgi konusu olmuştur.
Kültürel Eleştiri çalışmalarında ana iki akım, Fankfurt Okulu ve İngiliz Kültürel
Çalışmaları olmuştur. Bu çalışmalarda Marksist yaklaşımın etkisiyle politik perspektif ve
stratejiler çerçevesinde kültür endüstrisi, araçsal akıl, işçi sınıfı, direniş, devrimci bilinç, sınıf
bilinci, ideoloji, hegemonya, karşı ideoloji gibi kavramsallaştırmalar aracılığı ile kapitalizm ve
egemen ideolojinin eleştirisine yoğunlaştılar ve kültürel bağlantılarını ortaya koydular. Bu
dönemde Hall111 ve onun Frankfurt ekolünden etkilenmiş çalışmalarında da açıkça görüldüğü
gibi egemen medyanın işçi sınıfının kapitalizme eklemlenme sürecinde gerici bir rol oynadığı
temel tezini savundular. Özellikle kapitalizm tarafından pompalanan tüketim kültürü ile tüketici
haline getirilen kitlelerin medya aracılığı ile yeni bir kapitalist hegemonya inşa ettiği
savunuldu.112 Kültür ve ideolojinin karşılıklı etkileşiminde ideoloji eleştirisini eleştirel kültürel
çalışmaların merkezine aldılar. 113 Eleştirel yaklaşımcılar, kültürün, hegemonya ve egemen
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ideolojinin yeniden üretimi ve meşrulaştırılmasındaki önemini vurguladılar ve kültürel
formların, bireyleri kapitalist toplumun sosyal şartlarına adapte etme yönünde, düşünce ve
davranışlarını şekillendirmede yardım edici etkisi üzerinde durdular.114 Genelde kültürel özelde
medya ürünlerinin içeriğine yönelik bu eleştirel tutum, zaman içinde Marksizm’in sınıfsal
yaklaşımı gereği çokça üzerinde durmadığı etnik ve toplumsal cinsiyet bağlamında da
yorumların üretilmesine kapı araladı. Etnik çalışmalar ve feminist çalışmalar 115 da medya
eleştirisine önemli katkılarda bulundu. Bu çalışmalar aracılığı ile medya ürünlerinin nasıl
kodlandığı ve bu kodların alımlayıcı tarafından nasıl bir kod açımı sürecine tabi tutularak
okunduğu önemli çalışma konularını oluşturdu.
Detaylarına ileriki sayfalarda yer verilecek olan eleştirel yaklaşım gerek ekonomi
politiği açısından gerekse içerik-ideoloji ilişkisi açısından medya ile politik ve ekonomik
muktedirlerin ilişkilerine yönelen analizleri aracılığı ile kitlelere iletilen mesajların ideolojik ve
hegemonik çıkarlara uygun, gerçeklik yanılsaması ürettiğini gösterdiler. Böylelikle gerçeklik
yanılsamasının medya aracılığı ile çok daha karmaşık bir süreçle kitlelere iletildiği ve kitlelerin
gerçeklik algısının rıza üretmeye yönelik sosyal olarak inşa edilmiş yapılar olduğu tespit edildi.

7.3. Medya ve Demokrasi İlişkisinin İnsan Hakları Haberleri
Açısından Önemi
James Carey’nin özlü sözü ile özetlenirse; ‘Ne gazetecilik olmaksızın demokrasi, ne de
demokrasi olmaksızın gazetecilik var olabilir.’ 116 Bu gerçekten hareketle, insan haklarına
saygının esas olduğu demokrasinin varlığı, temel bireysel haklar arasında yer alan basın
özgürlüğü ve ifade özgürlüğünün varlığına bağlıdır. Ancak basın özgürlüğünün olduğu
ülkelerde gazeteciler yaşamlarını riske etmeden insan haklarına ilişkin haber yapabilirler ve bu
haberler medyada yer bulabilir. Bilinmektedir ki anti demokratik veya yarı demokratik
rejimlerde insan hakları ihlalleri demokratik ülkelere oranla çok daha fazladır, ancak o ülkelerin
medyasında bu gerçek yer almaz. Gerek CIRI İnsan Hakları Veri Seti, gerekse yıllık Political
Terror Scala (PTS- Politik Terör Ölçeği) listelerinde bu gerçeği doğrulayan yeterli veri her yıl
yayınlanmaktadır. İnsan haklarına ilişkin haberlerin, özellikle ihlal haberlerinin medyada
kendine yer bulması toplumların demokratikleşme düzeylerine ve bu düzeye bağlı olarak var
olacak insan hakları kültürünün yaygınlaşmasına bağlıdır. Çalışmanın ilk bölümünde
örneklediğimiz gazeteci ve insan hakları savunucusu Thomas Paine’in mahkemede ‘iftiracı,
fitne, hain’ olarak suçlanması, hapse mahkûm edilmesi ve kitabının yasaklanması çağımız
114
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insanlarının da yabancı olmadığı bir durumdur. Aradan geçen 200 yılı aşkın süreye rağmen
Thomas Paine’nin yaşadıklarına benzer engellemeleri halen birçok ülkede birçok gazeteci ve
insan hakları savunucusu yaşamaktadır. Bu engellemelerin başında insan hakları haberleri
yapan gazetecilerin yaşamlarını yitirmeleri gelmektedir. Günümüzde anti demokratik veya yarı
demokratik toplumlarda insan hakları haberciliği yapmanın bedelini gazeteciler hala yaşamları
ile ödemektedirler.
IFJ Uluslararası Gazeteciler Federasyonu Ölüm Haberleri 2007 raporunda 117 2007
yılında 135 e ulaşan gazeteci cinayetlerinin rekor düzeye eriştiği belirtilmektedir. Dünyanın
dört bir yanında cinayete kurban giden gazetecilerin bölgelere göre sayısı aynı raporda şöyle
belirtilmektedir:
Afrika’da Kongo (2), Eritre (2), Gana (1), Somali (8), Zimbabwe (1) olmak üzere toplam
14 gazeteci hayatını yitirirken, Latin Amerika’da bu sayı 19 olmuştur. 19 gazeteci cinayetinin
ülkelere göre dağılımı ise Brezilya (2), Kolombiya (1), El Salvador (1), Guatemala (2), Haiti
(3), Honduras (1), Meksika (6), Paraguay (1), Peru (1), USA (1) şeklindedir. Asya’da ise
gazeteci cinayetleri daha da artarak Afganistan (4), Bangladeş (1), Burma (1), Çin (1),
Hindistan (3), Pakistan (8), Filipin (5), Nepal (2), Sri Lanka (6) olmak üzere toplam 31 gazeteci
cinayete kurban gitmiştir. Avrupa’da bu sayı nispeten düşük olup, Türkiye, Rusya,
Kırgızistan’da birer gazeteci olmak üzere toplam 3 gazeteci cinayete kurban gitmişlerdir. Ne
yazık ki, 2007 yılında gazeteci cinayetlerinin doruğa ulaştığı bölge batılı demokratik! Ülkelerin
neden olduğu haksız savaş ve işgallerin kana buladığı Orta Doğu olmuştur. Irak (65) ve Filistin
(3) gazeteci cinayetiyle toplam 68 gazetecinin hayatını kaybettiği bölge ülkeleridir.
Bu cinayetlerin gazetecilerin insan haklarına ilişkin haberleri ile ilişkisi Türkiye örneği
ile gösterilebilir. Yukarıda anılan raporda belirtilen Türkiye’de cinayet kurbanı gazeteci Hrant
Dink’tir. Hrant Dink’in insan hakları, azınlık hakları ve Türkiye’nin demokratikleşmesine
ilişkin çaba ve taleplerinin ölümüyle ilişkisi yargılama sürecinde ortaya çıkarılmıştır.
Benzer cinayetlerin 2010 yılında da devam ettiğini gösteren birkaç örnekle insan
haklarına ilişkin ihlal ve sorunları medyaya taşımanın gazeteciler için büyük bir risk olduğunu
kanıtlamak mümkündür.
Son yıllarda yaşanan üzücü örneklerden biri 2009 yılında Sri Lanka’da insan hakları
ihlalleri haberlerini gündeme taşıdığı için uzun süredir ölüm tehditleri altında yaşayan Lasantha
Wickramatunga’nın öldürülmesidir.118 Bir diğer örnek Honduras’ta 2009 Haziran 2010 Mart
tarihleri arasında insan hakları ihlalleri ile ilgili haberler yapan 5 gazetecinin119 yaşamlarını
yitirmesidir. 2010 yılı başında Meksika’nın Oaxaca eyaletinde yaşananlar yine benzer nitelikte
bir örnektir. Uluslararası gözlemcilerin de aralarında bulunduğu gruba yapılan saldırıda bir
Finlandiya, bir Meksika yurttaşı iki insan hakları savunucusu öldürülmüş ve iki gazeteci
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yaralanmıştır. Yaralanan gazeteciler saldırıya uğradıkları sırada insan haklarına ilişkin haberler
yapan bir diğer gazetecinin öldürülmesine ilişkin bir haber üzerine çalışmakta idiler.120 Bütün
bunlar insan hakları haberlerini medya gündeminde görünür kılmaya çalışan gazetecilerin
ülkemiz de dâhil yer küremizin doğusundan batısına tehdit ve risk altında olduklarının
göstergeleridir.
Daha öncede Cignarelli ve Richards’dan yapılan alıntıyla belirtildiği gibi insan
haklarının yaygınlaşması ve korunması demokratikleşme ile mümkündür. Ancak bu
toplumların medyasında insan hakları haberleri yer bulabilmekte, insan hakları ihlallerini
medyanın ve dolayısı ile toplumun gündemine taşımak cinayete kurban gitmeden
yapılabilmektedir.
Konuyla ilgili yapılmış çalışmalardan birinde, Apodaca, iletişim kapasitesi ve
kabiliyetinin geniş, medya sınırlamasının az olduğu ortamlarda insan haklarının daha kolay
korunabildiğini göstermektedir. Aşikâr ki, bu ortamlar demokratik ortamlardır. Araştırma
sonuçları açıkça göstermektedir ki demokratik ortam, medyaya erişim ve basın özgürlüğü ile
insan hakları ihlallerinin düzeyi arasında anlamlı bir ilişki vardır.121
Öte yandan medya erişimi imkânına sahip olmanın yalnızca medyada insan hakları
haberlerinin yer alması açısından değil, medya söylemini kontrol etme gücü açısından da özel
önem taşıdığı van Dijk’ın çalışmalarında özellikle vurgulanır.122
Kısaca insan hakları haberlerinin medyada yer alması ve dolayısı ile insan hakları
söyleminin gerçeğe uygun bir şekilde inşası, konuya önem veren gazetecilerin ifade özgürlüğü
haklarını koruyabildikleri demokratik ortamlarda teorik olarak mümkündür. Bu noktada
demokratik ülke medyalarında yer alabilen ve az sayıda olduğu bilinen insan hakları
haberlerinin nasıl inşa edildiği özel bir önem kazanmaktadır. Çünkü haberlerin inşası devam
bölümlerinde detaylandırılacağı gibi insan hakları söylemini ve kültürünü yaygınlaştırmada ya
da sınırlamada kullanılan en önemli araçlardan biridir.

7.4. İnsan Hakları Söyleminin İnşasında Medyanın Rolü
Çalışma boyunca çeşitli açılardan insan hakları söyleminin inşasında medyanın rolünün
belirleyici olduğunu gösteren çeşitli bulgulara yer verildi. Medya ve demokrasi ilişkisinin insan
hakları haberleri açısından önemini tartıştığımız bölümde belirtildiği gibi, günümüzde hala
devletlerin yol açtığı insan hakları ihlallerini medya aracılığı ile kamuoyunun gündemine
taşıyan ve ihlallerin duyurulmasını, tartışılmasını ve engellenmesini sağlamaya çalışan
gazetecilerin hayatları tehlikededir. Bu gerçek gazetelerde insan hakları haberlerinin neden
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yeterince yer alamadığı sorusunun cevaplarından biridir. Ayrıca, belirtilmelidir ki; tüm
gazetecilerin hayatlarını tehlikeye atarak insan hakları haberleri yapma çabasında olduğunu
söylemekte mümkün değildir. Buna bazen sansür ve benzeri yasaklamalar neden olurken,
bazense gazete yönetimlerinin haber seçim ölçütleri olur.
Gazeteci Hasan Cemal’in Türkiye Medyasına ilişkin olarak, 'Eğer biz gazeteciler, 12
Eylül döneminde Diyarbakır Cezaevi'nde yaşananları tam anlatsaydık, bu ülkede belki bazı
şeyler değişirdi' diyor. 123 Bugün artık tüm açıklığı ile ortaya çıkmış olan 12 Eylül sonrası
Diyarbakır Cezaevinde yaşananların on yıllar boyunca bilinmezliği ve görünmezliğinin
sorumlularından birinin konuyu medya gündeminden dışlayarak görünmezliğe mahkûm eden
medya ve gazeteciler olduğunu gazeteci Hasan Cemal böyle dile getirir. Ergun Babahan’ın
‘Hasan Cemal Kürtler kitabını yazana kadar, biz, Diyarbakır cezaevinde olup bitenlerden bile
habersizdik.’,124 sözleriyse Türkiye’de yaşanan yoğun insan hakları ihlallerinin gazetecilerin
gündemine bile ancak 20 yıl sonra girebildiğinin de itirafıdır.125 Oysaki haberdeğeri açısından
bakıldığında tüm özellikleri ile haber değeri taşıyan bu sistematik insan hakları ihlalleri
medyada görünürlük kazanmak, kamuoyunun gündemine taşınmak bir yana medyada
görünmez kılınmıştır. Medyada mevcut olmayan veya kendisine çok az yer bulabilen insan
haklarının bir ‘gerçek’ olarak inşası böylelikle ‘gerçek alanı’ nın dolayısı ile ‘söylem alanı’nın
dışına sürülmüştür. Böylece insan haklarının ihlal edildiği gerçeği yok edilmiştir.
Bu sorun yalnızca Türkiye için geçerli değildir, daha önceki bölümlerde örneklediğimiz
ABD medyası ile de sınırlı değildir. Medyada insan hakları sorunlarının görünürlüğü veya
taraflı görünürlüğünü çarpıcı bir şekilde özetleyen İsrailli saygın muhalif gazeteci Gideon
Levy’nin İsrail medyasının İsrail hükümetlerince uygulanan insan hakları ihlalleri karşısındaki
tutumunu ‘suç ortaklığı’ olarak değerlendirdiği sözleri konuyu bütün vuruculuğu ile
özetlemektedir; “İsrail medyasının büyük çoğunluğu işgalin en büyük suç ortağı. Dökme
Kurşun Operasyonu sırasında İsrailli bir köpeğin öldürüldüğünü ilk sayfada, aynı gün onlarca
Filistinlinin öldürüldüğünüyse 16. Sayfadaki iki satırda bulabilirsiniz.”126 Gideon’un belirttiği
gibi bazen görevi hak ihlallerini ifşa etmek olan medya kendisini hak ihlalcisinin suç ortağı
haline getirebilir.
Daha önceki bölümlerde detaylandırıldığı gibi, güç ilişkileri içinde gazetecinin aldığı
pozisyon, medya kurumunun politikaları ve sermaye yapısı, egemen ideoloji ve söylemin insan
haklarını meşrulaştıran veya gayrimeşrulaştıran hatta suçlaştıran tonu medyada insan hakları
söyleminin inşasının arka planını oluşturur. Bu nedenledir ki, geçmişte pek çok kez pek çok
ülkede insan hakları ihlalleri ilgili ülke veya dünya medyasında suskunluk sarmalı ile
karşılanmıştır.
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Bütün bunlar da göstermektedir ki, haberin seçimi ve haber faktörleri toplumun
ideolojik süzgeçlerinin izin verdiği ölçü ve içerikte mümkün olabilmektedir. Öte yandan bu anti
demokratik koşullar altında insan hakları gerçeğinin nasıl bir söylemle inşa edileceği de nasıl
bir bilinç yaratılacağı da aynı ideolojik sınırlılık ve kısıtlamalarla malul olacaktır.
İnsan haklarına ilişkin haberlerin medyada kendine sınırlı sayıda yer bulabilmesi önemli
bir sorundur. Aynı ölçüde önemli olan bir diğer sorun ise bu haberlerde dil kullanımı, temsil
kodları, haber çerçevelerinin seçimidir ki insan hakları gerçekliğinin ve söyleminin nasıl inşa
edildiğinin asıl ipuçları buradadır. III. Bölümde NYT örneği ile detaylandırılacak olan
Türkiye’ye ilişkin haberlerde insan hakları söyleminin inşası ABD’de medyasında ve dolayısı
ile kamuoyunda Türkiye’de insan haklarının nasıl konumlandırıldığını anlamamıza yardımcı
olacağı gibi ABD kamuoyundaki Türkiye algısını da daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır.
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Uygulamalar

Freedom House 2015 Basın ve İfade Özgürlüğü ülke derecelendirme listesini ve
raporunu internet kaynakları aracılığı ile inceleyiniz.
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Uygulama Soruları

Türkiye basını özgür ülkeler sıralamasında kaçıncıdır ve hangi kategoridedir? Neden?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde medya, demokrasi ve demokrasinin olmaz ise olmazı, mütemmim cüzü
olarak değerlendirilen temel hak ve özgürlükleri içeren insan hakları ilişkisi tartışılmıştır.
Medyanın dördüncü güç olarak demokratik rejimlerdeki rolü kapsamında liberal ve eleştirel
medya yaklaşımları gözden geçirilmiştir. Ardından medya ve demokrasi ilişkisinin insan
hakları haberleri açısından önemi öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
İfade özgürlüğü düşüncesi liberal siyasal yaklaşım ve onun insan hakları
anlayışıyla gelişmiş olup, kökleri özellikle İngiliz ve Amerikan düşünce tarihine dayanır.
a)

Doğru

b)

Yanlış

2)
“İfade özgürlüğü, sadece lehte olduğu kabul edilen ya da zararsız ya da
ilgilenmeye değmez görünen bilgi ve düşünceler için değil, aynı zamanda devletin ya da
nüfusun bir bölümünün ‘aleyhine olan’, ‘şok eden’, ‘rahatsız eden’ düşünceler için de
uygulanır. Bunlar ‘demokratik toplumun’ olmazsa olmaz unsurlarından olan; çoğulculuğun,
hoşgörünün ve açık fikirliliğin gerekleridir.”alıntısı handyside Birleşik krallığa karşı adıyla
bilinen davanın kararına aittir?
a) Doğru
b) Yanlış

3) Kültürel Eleştiri çalışmalarında ana iki akım, Fankfurt Okulu ve İngiliz Kültürel
Çalışmaları olmuştur.
a) Doğru
b) Yanlış

4) “Yalnızca özgür ve kısıtlanmamış basın hükümetin yanlışlarını açığa çıkarabilir”
sözleri hangi davanın yargıcı tarafından söylenmiştir?
a) Washington davası
b) Beyaz Saray davası
c) Pentagon Belgeleri davası
d) Brüksel davası

5) Hegomonya kavramsallaştırması hangi düşünüre aittir?
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a) Althusser
b) Strauss
c) Russel
d) Gramsci

6) Gazeteci insan haklarını ihlal etmez.
a) Doğru
b) Yanlış

7) Liberal medya yaklaşımı ile eleştirel medya yaklaşımını karşılaştırınız.
8) Liberal insan hakları kuramı ile liberal medya kuramı arasındaki benzerlikler
nelerdir?
9) demokrasi medya ilişkisinin insan hakları ile kesiştiği noktaları gözden geçirin
10) Demokrasilerde Medyanın 4. Güç olarak rolü nedir?

Cevaplar
1) A
2) A
3) A
4) C
5) D
6) B
7)
8)
9)
10)
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8. HAK TEMELLİ GAZETECİLİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde hak temelli gazetecilik olarak adlandırılan gazetecilik uygulamasının
felsefi ve tarihi kökenleri öğrenilecektir. Neden hak temelli bir gazetecilik yaklaşımına ihtiyaç
duyulduğu tanımlanarak uygulama prensipleri ve barış gazeteciliği ile benzerlikleri
değerlendirilecektir. Yanı sıra adil barış kavramı ve barış hak gazeteciliği ilişkileri
tartışılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Hak temelli gazetecilik nedir ve hangi ihtiyaçtan doğmuştur?
Hak temelli gazeteciliğin uygulama esasları nelerdir?
Barış gazeteciliği ve adilbarış kavramları arasındaki ilişki nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Hak temelli gazetecilik

Hak temelli gazetecilik ve Ders metninin çalışılması ve
barış
gazeteciliği haber analizleri aracılığı ile
uygulamalarının kavranması
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Anahtar Kavramlar

Hak temelli gazetecilik, Barış gazeteciliği, Adilbarış
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Giriş
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8.1. ‘Hak Temelli Gazetecilik’: Barış Gazeteciliğinin Tamamlayıcı Bir
Unsurunun Eleştirel ve Kavramsal Çerçevesi
(Bu makale yazar Ibrahim Seaga Shaw’ın izni ile eklenmiştir.)
Son yıllarda, hak temelli gazeteciliğin iki temel kavramsal odak noktası ortaya çıkmıştır:
Birincisi, gazetecilerin insan hakları ihlalini gözler önüne sermekteki rolüdür ve bu konu
sıklıkla insan hakları haberciliği olarak da ele alınır. İkincisi ise kendisi de bir insan hakkı olan
ifade özgürlüğüdür. Bunun yanında bu bölümde öne sürdüğüm insan hakları haberciliğinin
kavramsallığı daha nadiren araştırılan bir konudur. – ve barış gazeteciliğinin iç yüzünün
yeniden ele alınması anlamına gelmektedir. Hak Temelli Gazetecilik (HTG) haklara dayalı bir
gazetecilik türüdür – 1948 yılında Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi’nde yüceltilen, tüm
insanların faydalanması ve saygı duyması gereken ve daha sonraki dönemde sırasıyla
Uluslararası Sivil ve Siyasi ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar antlaşmalarında kapsamı
genişletilen insan hakları prensiplerine dayalı bir haberciliktir. Bunun yanında BM systemi ve
BM üyesi devletlerin müteakip yasal ve normatif çerçevelerine de dayalıdır.
2000 yılının eylül ayında BM Milenyum Zirvesi’nde bir araya gelen devlet başkanları,
NoamChomsky’e göre, (2000) geçmişte hazırlanan insan hakları çerçevesine bakıldığında
büyük ölçüde dini kurallara dayalı bir bildiri yayımlamışlardır.‘Yapılan konuşmalara
bakıldığında’, haklar ve özgürlükler çoğu hükümet tarafından desteklenir. Chomsky ve çoğu
gazeteci bu görüşe katılır. Bununla birlikte, ChomksyNew York’ta gerçekleşen göstermelik
etkinlik ile daha önce Havana’da gerçekleştirilen ve ilk kez 1964 yılında BM Ticaret ve
Kalkınma Konferansı’nda (UNCTAD) bir araya gelen gelişmekte olan ülke liderlerinin
buluştuğu G77 Güney Zirvesi’nin bir oturumunu birbiriyle kıyaslayarak ve aralarındaki
zıtlıkları ele alarak bildirinin metninde bulunan önemli bir boşluğa dikkat çekti.
Güney Zirvesi tebliği’nde insan haklarına duyulan gereksinim ve insan nüfusunun
çoğunluğunun insan haklarını elde etmelerinin sağlanması amacıyla güvenlik, ekonomik ve
sosyal alanlarda alınması gereken pozitif tedbirlerine değinildi: ‘Bizim en büyük önceliğimiz,
açlık, bilgisizlik, hastalık ve yoksulluk gibi az gelişmişlik unsurlarını ortadan kaldırmaktır.’
G77 liderleri uluslararası toplumu kapsamlı ve çok boyutlu bir yaklaşım izleyerek acil ve kararlı
adımlar atması, bu felaketlerin aşılması için destek sağlanması ve adalet ve eşitliğe dayalı
uluslararası ekonomik ilişkilerin kurulması için teşvik etti. Uluslararası ekonomik ilişkilerdeki
sorunlar ve dengesizliklerden Güney’i sorumlu tuttu ve ‘uluslararası ekonomik yönetim ve
uluslararası finansal mimarinin daha demokratik ve şeffaf hale getirilmesi ve kalkınma
sorunlarına çözüm getirilmesi için reform yapmanın gereğine değindi’Diğer bir deyişle,
farklılık algıdaydı. G77 bildirisinde yer alan fakat bu belgenin dengi olan ve BM toplantısında
çıkarılan veya önemsiz gösterilen ve zengin kesimlerin yararına olan siyasi ve ekonomik yapılar
dünyadaki insanların çoğunluğunun uluslararası belgelerle korunan hakları elde etmesine engel
olmaktaydı.
Ana akım azınlık-dünyası gazeteciliği basın organları genellikle faaliyette bulundukları
ülkelerdeki hükümetlerin açıklamaları ve siyasi duruşları ile paralel bir yaklaşım sergilerler.
Haberlere yansıyan insan hakları ihlallerinden genellikle bu ihlallerin asıl sorumlusu olarak
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uzun soluklu çatışmalar yaratan sistem ve yapılar yerine bireysel failler sorumlu tutulur. Bu,
BG avukatları tarafından ortaya atılan temel eleştiri noktasıdır ve bu durum dünyanın çoğu
ülkesindeki ana akım gazetecilik için geçerlidir. Lynch’e göre, zengin batı yarım küre
ülkelerinde hâkim olan savaş muhabirliği kapsamında sunulan çatışma haberleri de küresel
haber akışında büyük yer tutmaktadır. (2008, s79).
Arka planları ve bağlamları dışlayarak veya önemsiz gibi lanse ederek, insanların
çatışma durumundaki davranışlarına durumcu yerine tasarrufi ve sıklıkla özcü açıklamalara
imtiyaz tanır. Bu sebeple uzun süre devam eden adaletsizlikleri örtbas eder ve iyi niyetle
yapıldığı öne sürülen müdahalelerin leyhine bir algı yaratır (2008, s79).
Ana akım gazetecilik yalnızca barışı değil aynı zamanda insan haklarıyla barış
arasındaki önemli bağlantı konusunda insanları aydınlatma potansiyelini gerçekleştirmeyi
başaramamıştır. Belki de ana akım gazetecilik, pozitif barış inşası ve pozitif insan haklarına
odaklanmak yerine küresel adalette baskın olan barış ve insan hakları karşıtı bir duruş
sergilemiştir. Bunun yanında, yakın zamanda yürütülen ve en azından medyanın pozitif barış
yapıcılık inisiyatifleri yaratma konusundaki başarısızlığını gözler önüne seren barış çalışmaları
ve barış gazeteciliği çalışmaları dışında (bakınız, Galtung& Vincent 1992; Galtung 1994, 1996;
Lynch &McGoldrick 2005; Lynch 2008) gazetecilik-barış-insan hakları arasındaki bağlantıya
odaklanan ve ikinci olarak da ana akım medyanın pozitif barış ve pozitif haklara temel
oluşturmak konusundaki başarısızlığı konusunda oldukça az sayıda akademik çalışma
yürütülmüştür. Bu bölümde, akademik alandaki bu boşluğa değinmek ve insan haklarını daha
iyi tanıtma ve koruma konusunda önemli katkılar sağlama potansiyeli olan insan hakları
gazeteciliğinin yeni ve tamamlayıcı bir barış gazeteciliği başlığı olarak ele almak
amaçlanmıştır.
Bu bölümde aynı zamanda Lisa Schirch’ün insan hakları konusundaki adalet
endişesinin diğer barış yapıcı aktiviteleri nasıl desteklediğini anlatan ‘adilbarış’ çerçevesine
dikkat çekmekte ve bu çerçeveyi genişletmektedir. (2002, s209). Bu çerçeve BG modeline
uygundur ve Galtung’un pozitif barışın negatif barıştan üstün olduğuna dair görüşlerini
destekler (1992, 1996). Ve aynı zamanda bu ciltteki diğer bölümlerde değinilen barış
gazeteciliğinin ve insan haklarının kapsamının genişletilerek görünen ve görünmeyen şiddet,
yapısal ve kültürel şiddet ile ilgili sorunları çözmekteki rolünü kavramsal olarak destekler.
Bu bölümün geri kalanında öncelikle ‘adilbarış’ kavramı insan hakları-barış ve
iletişim bağlamında incelenecektir ve ikinci olarak ‘adilbarış’, BG ve HTG arasındaki bağlantı
ele alınacaktır. Son olarak ise HTG’ninadilbarış yaklaşımıyla nasıl BG modelini tamamladığı
ve ‘adilbarış’ inşa etme’ yaklaşımlarına ne şekilde odaklanılmasını sağladığını eleştirel bir
şekilde tartışılacaktır.
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8.1.1. Adilbarış Kavramı ve İnsan Hakları, Barış ve İletişim
Arasındaki İlişki
Bu bölümde iletişim teorileri, insan hakları ve barış teorileri arasındaki keşişim noktaları
incelenmiştir. Bir mesaj iletmek insan hakları ve barışın korunmasında ve tanıtılmasında bir
araç ve aynı zamand sonuca ulaşma yolu olabilir. Bir iletişim kurarak barış sağlamaya katkıda
bulunabilirsiniz ve böylece insan haklarının tanıtılması ve korunması için vazgeçilmez olan bir
şartı yerine getirmiş olursunuz. Birden fazla potansiyel insan hakları ihlali içeren şiddet
döngüleri (yapısal, kültürelveya fiziksel), hâlihazırda iletişim yoluyla birbiriyle anlaşmazlığa
düşen taraflar arasında ifade edilebilir. Diğer taraftan, insan haklarından faydalanmak barışın
sağlanmasına yardımcı olabilir ve aynı zamanda insanların özgürce ve güvenli bir şekilde
iletişim kurmalarına yardımcı olabilir. Bu sebeple barış ve insan hakları kavramları ile iletişim
arasında apaçık bir bağlantının olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte, insan hakları ve barış
kavramları arasında olduğu varsayılan gerilimler ve bu iki düşünce ile ‘profesyonel’
gazeteciliğin kuralları arasındaki gerilim, birbiriyle bağlantılı olan bu üç düşüncenin ortak
faydalarını tehlikeye sokmuştur. Bu bölümde Lisa Schirch’ünadilbarış çerçevesinden (2002) ve
Galtung’un pozitif barış çerçevesinden (1996) içgörüler aktardım. Böylece bu gerilimlere genel
bir bakış sundum ve adilbarış-inşaa etme yaklaşımının bu konuları nasıl ele aldığını aktardım.
Schirch (2002) insan hakları ve barış arasındaki gerilimin felsefi ve pratikteki birkaç
farklılıktan kaynaklandığını ortaya koymuştur. Diğer taraftan, insan hakları örgütlerinin
çalışmalarının insan hakları ihlallerine karşı savunma sağlamak ve bu ihlallerden sorumlu olan
kişilerin cezalandırılması üzerine olduğu düşünülmüştür. İnsan hakları konusunda çalışma
yürüten kişiler çalışmalarını UDHR’de yüceltilen davranış standartlarına göre yürütmeyi
hedeflerler ve aynı zamanda adalet arayışlarını suçluların cezalandırıldığı yasal bir sistem
ışığında yürütürler (Schirch 2002, s210). Insan hakları söylevinde, mağdur olan kişiler ve failler
tanımlanır ve insan hakları ihlalleri konusunda eşit derecede kabahatli kabul edilemezler.
Diğer bir taraftan, çatışmaları çözmeye yönelik yaklaşımlar bir çatışmanın her iki
tarafında mağdur olan kişilere eşit derecede ilgi gösterilmesini sağlar ve genellikle daha uzun
bir zaman dilimi dikkate alınarak değerlendirme yapılır ve bütün taraflar problemi çözme
konusunda eşit derecede sorumlu görülür. Başka bir deyişle, çatışmayı sonlandırma
yaklaşımları tarafsızlık üzerine kuruludur. (fakat insan hakları prensipleri gibi konular için bu
kural geçerli değildir.); İnsan haklarını savunan kişiler suçlular ve kurbanlar arasındaki açık
ayrımları vurgulamaktadırlar.

Çatışma içindeki gruplar arasında aracılık yapan bir “köprü” olma hedefi doğrultusunda
bu grupların birbiriyle empati kurmasını sağlamalarına yardımcı olmak, “doğru
olan”konusunda bakış açılarını paylaşmalarını ve birlikte çalışarak ilerleme yolları
bulmalarını sağlamak çoğunlukla bilinç kazandırma ve adaletsizliği ortaya koymakla
bağdaşmayan yaklaşımlar olarak kabul edilir. (Schirch 2002, s 210).
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Bu iki pozisyon arasındaki açık bağdaşmazlık bir insan hakları savunucusunun barış
konusunda çalışmalar yürüten birisine şu soruyu sormasına yol açabilir: ‘Mağdurlara adalet
sağlamak konusunda bir şey yapmadan nasıl barış sağlamak için çalışabilirsiniz ki?’ Barış
konusunda çalışmalar yürüten kişi bu soruya şu şekilde cevap verebilir: ‘Failleri cezalandırmak
konusunda ısrarcı olursak nasıl ilerleyebiliriz ki?’ (Schirch 2002, s210).
Batıya dayalı insan hakları örgütlerinin söylemlerine göre, bireysel faillerin hesap verme
sürecinde dikkate alınması gereken faktör suçun negatif barışla ne derece uyumlu olduğudur.
Eğer bir kişi yasalara uygun olmayan bir şekilde silah tutarken görüntülenmişse (veya
başkalarının silah tutmasına sebebiyet vermişse), bu kişi cezalandırılmalıdır. Bu vurgu aynı
zamanda batı gazeteciliğinde aşina olduğumuz insan hakları gündemi hakkında da bilgi
vermektedir. Savaş Suçları projesi kapsamında iki gazeteci: RoyGutmanve David Rieff
Uluslararası Kızıl Haç Komitesi ile birlikte çalışarak okuyucuları savaş suçları konusunda
uzmanlar tarafından bilgilendirmek amacıyla bir internet sitesi hazırlamışlardır. Böylece farklı
koşullar altında nelerin savaş suçu sayılıp sayılmayacağı hakkında bilgi sağlayarak
gazetecilerin doğru bir şekilde bu suçları ihbar etmesini sağlamak amaçlanmıştır.
(Gutman&Rieff 2000).
Galtung barışı şiddetin yokluğu olarak tanımlar, fakat negatif barış – ateşkes gibi –
sadece direkt şiddetin yokluğunu gerektirmektedir ve pozitif barış sosyal adaletin programa
dayalı eylemlerle sağlanması anlamına gelmektedir ve insanların potansiyallerini
gerçekleştirmelerini sağlamak için yapısal ve kültürel şiddeti sınırlamaktadır. Bu formların her
ikisini de Galtung’un yaptığı gibi şiddet’ olarak kabul eder ve ontolojik temele dayandıracak
olursak, zor kullanma eylemi veya tehdidi meydana geldiğinde, bireysel suçluluğun otomatik
olarak hafiflediğini söyleyebiliriz. Bu içgörü Galtung’un iddialarına göre barışın inşasında
potansiyal önem taşımaktadır, çünkü ‘doğa–yapı–kültür modelinin’ kaçınılmaz olarak
suçsuzluğu kanıtlanmıştır. Galtung bu durumu şöyle açıklar:

Yapıya dayalı bir bakış açısı bu ilişkiyi bireylerarası veya devlet/milletlerarası olmaktan
çıkartarak, eksik bir yapı içindeki iki duruma dönüştürür. Eğer tüm taraflar yapının
geçmişte veya şimdi eksik olduğuna ve davranışlarının kişiselden ziyade yapısal
pozisyonların kanunlaştırılması olduğuna karar verirse ve ortak soruna beraberce
dönülüp bakılabilirse yapısal şiddetin söz konusu olduğu söylenebilir. Kültüre dayalı bir
bakış açısı izlenirsede bu ilişki bireylerarası olmaktan çıkarak devletler-milletlerarası
bir duruma gelecektir ve eksik bir kültürden kaynaklanan bir ilişki ortaya çıkacaktır.
(Galtung 1996, s65)

Bireysel olarak suç işleyen failler için adalet eksik yapıların ve kültürlerin de dönüşüme
uğradığı bir bağlamda algılanmalıdır çünkü bireylerin davranışları kurbanlarıyla aralarındaki
ilişkinin içinde kurulduğu yapılara göre şekil alır.
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İnsan hakları ve barışın bir karması olan adilbarış kavramı, her iki alanla ilgili sorulara
cevaplar bulunmasına yardımcı olur. Adilbarış direkt şiddetin azaltılması çabasından öteye
gider. Adilbarış inşaa etme çabaları prensiplerin ve değerlerin uzun bir zaman diliminde ve
organize olmuş bir adalet dağıtım sistemi ışığında ve kaynak ve karar verme sürecinin
paylaşıldığı bir ortamda gösterilmelidir. Adilbarış kavramı ve Güney Zirvesi tarafından
yayımlanan açıklama birbirileriyle örtüşmektedir. ‘Hattaadilbarış kavramı kendini yenileyen
bir adalet vizyonu üzerine kuruludur ve bu vizyonun amacı hem mağdurların hem de faillerin
temel insan gereksinimlerini karşılamak ve bunu yaparken de faillerin işledikleri suç için hesap
vermesini sağlamaktır.’ (Schirch 2002, s212). Adilbarış’dan yalnızca insanlığın
temelihtiyaçlarının karşılanabildiği sürdürülebilir yapıların ve süreçlerin olduğu şartlarda söz
edilebilir. Bunun sonucu olarak, insan hakları ve barışinşaa etme hedefleri arasında adilbarış
çerçevesinde hiçbir çelişki bulunmamaktadır. ‘İnsan haklarının alanı analitik araç katkısı
sağlamak, çerçevelere değer vermek ve barış inşaası sürecinde birçok değişik rol oynamak gibi
şartlar ile sağlanacak olan bir adilbarışinşaası süreci ile ile örtüşmektedir.’ (Schirch 2002, s212).
İnsanların yapısal şiddet sonucu karşılaştığı sosyal baskılar normalde şiddet eğilimi
göstermeyen kişileri kimi zaman şiddete iterken, ‘Bu durumu farketmek direkt ve aleni şiddeti
farketmekten daha zordur.’ (Larssen 2009, s21). İnsan haklarını sağlamadan barış sağlamaya
çalışmak verimsiz olacaktır. (Ife 2007). Frank’e (2007) göre, insan hakları ile
temellendirilmeyen bir barış adilbarış olarak tanımlanamaz. Negatif barış kavramı Walzer’in
adil savaş teorisi ile yankı bulmuştur.(1992): adaletsizlik yoksulluk, kıtlık ve zorunlu göç gibi
yapısal şiddete yol açar ve bu durumlar direkt fiziksel şiddete ve daha fazla insan hakları
ihlaline yol açabilir. Bu nedenle herkes için adalet kavramı pozitif barış ve adilbarış için eşit
derecede önem taşımaktadır.
Thomas Frank (2007) adilbarış etiğinin aşağıdaki yedi tür mantıksallık formu ile
kavramsallaştığını öne sürmüştür
•
Her insan ontolojik olarak ‘Varolmak’ ve kendi sosyal faaliyetlerinden ‘Sorumlu
olmak’ hakkına sahiptir. Fakat savaş gibi sosyolojik şartlar bu durumu değiştirebilir.
•
‘Varolmak’ ve ‘Sorumlu olmak’ fikri ‘Tüm sosyal bileşenlerin eşitliğine’ vurgu
yapan küresel bir fenomendir.
•

Tüm sosyal bileşenlerin eşitliği ve birlikte varoluşuna değer verilmelidir.

•
‘Varolmanın’ değeri tüm küresel sosyal birleşenlerin ihtiyaçlarının küresel
olduğu gerçeğine vurgu yapar – yani, değeler (haklar) evrenseldir ve göreceli değildir.
•
Sosyal hayat içindeki bir bireyin yaptığı yanlışlar kınanabilir ve düzeltilebilir
fakat yaşama hakları ceza vermek amacıyla ellerinden alınamaz. Sosyal hayat içindeki
bireylerin varlığı diğerlerinin varlığına bağlıdır.
•
Zorunlu güven ve kişinin kontrolü dışındaki konularda dışarıdan yardım alması
diğerlerinin güvenine değer vermeye işaret eder.
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•
Sosyal hayatın bir parçası olan birey adilbarış kavramının öznesidir ve egemen
devletin veya uluslararası toplumun öznesi değildir.

Adilbarış’ın etiği Frank (2007) tarafından yukarıda özetlenmiştir ve bu maddeler
uluslararası insan hakları hukuku çerçevesinde hâlihazırda ele alınmıştır veya ele alınmaya
başlanmıştır. Frank (2007) sosyal hayatın parçası olan bireyin ihtiyaçlarını açıklamıştır. Bu
ihtiyaçları karşılamaya yönelik prensiplere veya kurallarainsan hakları söyleminde
değinilmiştir.’ (s84). Adilbarışın mantığı şu şekilde çerçevelenmiştir ‘eğer adalet istiyorsak adil
olmalıyız’ (Frank 2007, s86). Gandi’nin dediği gibi: ‘Dünya’da görmek istediğin değişiklik ol’.
Kant hem barışa hem de insan haklarına inanıyordu ve iki kavram arasında bir bağlantı
bulunduğunu düşünüyordu. Kant bir siyasi toplumun ahlaki gelişimini uluslararası hukuka ve
eyaletlerin barışçıl federasyonu sistemine bağlıyordu.’ (Kant 1963 [1784], s18). Kant’a göre
savaş ve hatta savaş hazırlığı insan haklarına uygun olmayan tutumlara ve davranışlara yol açar.
Kant kozmopolit dayanışmaya ve yasalara bağlı olan uluslararası bir birliği savunuyordu. İdeal
bir kozmopolit dünyada, insan hakları herkes tarafından eşit değer görür; kozmopolitlere göre,
eğer bu şart gerçekleşirse bu hakların tanıtılması ve korunması ortak bir çıkar haline gelecektir.
‘kozmopolit toplum ancak, dünyanın herhangi bir yerinde gerçekleşen bir insan hakları
ihlalinintüm uluslararası toplumun ilgisini çekmesi halinde kurulmuş olacaktır.’ (Kant 1963
[1784], s21). Bu söylem kulağa hoş gelse de maalesef çoğu zaman gerçekleri yansıtmıyor.
Uluslararası toplumun neden Kosova’daki toplu cinayetleri durdurmak için harekete geçtiği
fakat Somali, Ruanda ve Sierra Leone’daki toplu ölümleri engellemek için adım atmadığı
merak konusu. Bunun yanında Afika’daki birkaç krize müdahale edilmiştir (örneğin Libya)
fakat Filistin’e, Yemen’e veya Bahreyn’e müdehale edilmemiştir ve bu durum benim deyişimle
‘sözde’ kozmopolitlik tanımına bir örnek teşkil ediyor (Shaw 2011, yakında çıkacak): Siyasi
konuşmalarda bu durum ele alınmışsa da eyleme dökülememiştir.
Frank’ın adilbarış kavramının etiği ve mantığı (2007) isimli eseri ve Kant’ın barış ve
insan hakları bağlamının felsefi çerçevesi gerçekçi paradigmadan çok Schirch’ün (2002) insan
hakları paradigmasıyla uyuşmaktadır çünkü her ikisi de kozmopolit ve adalete-dayalı değerler
olan eşitlik ve dayanışmaya önem vermektedir. Aşağıda realist paradigmayı ve
Schirch’ünadilbarış insan hakları paradigmasını yansıtan iki tablo sunulmuştur.
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Tablo 1: Realist paradigma: İnsanların gereksinimlerine ve kişinin haklarına
odaklanır.

•
İnsan ilişkileri hiyerarşiye dayalıdır ve bu yapıda bazı insanlar diğerleri üzerinde
hâkimiyet kurarak kendi ihtiyaçlarını karşılarlar ve kendi haklarını elde ederler.
•
İnsanlar birbirilerinden bağımsızdır ve bu sebeple bir insanın kazancı diğerinin kaybı
olabilir.
•
Şiddet çoğu zaman insanların haklarını elde etme yolunda kullandıkları tekyöntem
olarak görülmektedir.

Tablo 2: Adilbarış insan haklarıparadigması: İnsanların gereksinimlerini
karşılamaya ve kişinin kendisinin ve diğerlerinin haklarını gözetmesine odaklanır.

•
Pek çok insan ilişkisi eşitlikçi bir ortaklık modeline dayalıdır ve bu modele göre
insanlar birbirilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için güçlerini birleştirirler.
•
İnsanlar birbirileriyle dayanışma içindedir ve bu sebeple karşılanmayan insan hakları
veya herhangi bir bireyin veya bir grubun hakları tüm insanlığın haklarını oluşturur.
•
İnsan ihtiyaçlarını ve haklarını şiddet içermeyen metotlar kullanarak garanti altına
almak gereklidir böylece bu hakları elde etmek için verilen mücadele sırasında karşıt bir
grubun hakları ihlal edilmemiş olur, dolayısıyla şiddet döngüsü kuvvetlendirilmemiş olur.

Adilbarış, Hak Temelli Gazetecilik ve Barış Gazeteciliği
Bu bölümde adilbarış ve BG arasındaki bağlantıyı ele alırken adilbarış ve HTG
arasındaki bağlantıyı da inceledim. Adilbarış bütünsel ve pratik bir çerçeve olarak
görülmektedir ve buna göre, savaş basit ve izole bir kavram değildir ve toplumun yapısından
kaynaklanmaktadır. Bunun yanında savaşları içten müdahalede bulunarak, müzakere ve
uzlaşma yoluna giderek engelleme umudu vardır ve böylece sonunda şiddete duyulan
gereksinim sona erdirilebilir.’ (Malone 2004, s8). Ury (2001, s38) adilbarış kavramının ‘üçüncü
bir tarafı’ olduğunu savunur ve ona göre bu üçüncü taraf şiddetin yayılmasını engelleyen bir
bağışıklık sistemidir. Ury, Hobbes’un insan doğasının savaşa yatkınlığının ancak güçlü bir
devlet yapısıyla engellenebileceğini savunan görüşünü eleştirir. Atalarımızın çatışmaları bu
kadar uzun bir sürece boyunca nasıl çözmeyi başardığı üzerine kafa yorar. (Ury 2001).
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Ury, Kalahari çölünde yaşayan halkın ailelerinin, arkadaşlarının ve genişletilmiş
toplumların yaşanan sorunlara ne şekilde müdehalede bulunduklarını incelediği bir araştırma
yaparken bu çatışmaların asla sadece iki karşıt taraf arasında çıkmadığını ve her zaman için
‘üçüncü bir taraf’olduğunu keşfetti. Bahsi geçen üçüncü taraf:

Bir çeşit güç kullanan ve bir bakış açısına göre mahalle baskısı kullanan toplumdur ve
bu bakış açısı ortak zemine dayandırılmıştır. Bu ortak zemin belli bir süreci destekler
ve bu süreç diyalog ve şiddetsizlik sürecidir aynı zamanda bir taşla üç kuş vurmak
amaçlanır – ulaşılmaya çalışan çözüm hem toplum için hem de her iki taraf için olumlu
olmalıdır. (Ury 2001, s73)

Ury’e göre çelişki doğal bir ve dış güçlerin karşıtlığından ziyade interaktif bir diyaloğu
gerektirir. Ury ‘üçüncü tarafların’ adilbarış elde etme yolunda oynayabileceği on rol ortaya
koymuştur:

Tablo 3
1. Sağlayıcı
2. Öğretici
3. Köprü kurucu
4. Aracı
5. Hakem
6. Dengeleyici
7. İyileştirici
8. Tanık
9. Uzlaştırıcı
10. Arabulucu

İnsanların engellenmiş haklarını
elde etmelerine yardımcı olur
Gerilimi dağıtmak için yetiler veya
tavırlar aşılar
Potansiyel çatışmalar karşısında iyi
ilişkiler kurulmasını sağlar
İnsanların karşıt çıkarlarını
uzlaştırır
Tartışmalı hakları tanımlar
Çatışan tarafların gücünü dengeler
Zarar gören ilişkileri onarır ve
incinmiş duyguları yatıştırır
Tartışmaların erken uyarı
sinyallerini fark eder ve dikkate alır
Çatışmalarla ilgili objektif kurallar
koyar
Kavga eden tarafları ayırmak için
araya girer ve gerektiğinde fiziksel
güç kullanmaktan çekinmez
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8.1.2. Barış Gazeteciliğini Tanımlamak
Lynch veMcGoldrick (2005, s5) BG’yi gazetecilerin daha iyi devlet hizmeti vermelerini
sağlamak amacıyla hem kavramsal hem de pratiğe yönelik araçlarla donatmak olarak tanımlar.
BG muhabirlerin ve editörlerin hangi olayların haber değeri taşıdığını anlamalarına ve haberleri
aktarırken daha bilinçli davranmalarına yardım eder böylece, toplum çatışmalara şiddet
içermeyen karşılık verilebileceğini anlamaları için fırsat yaratır. Lynch veMcGoldrick (2005,
s5) BG’nin aşağıda belirtilen üç rolü üstlendiğini savunur:
•
Çatışma analizlerinin ve dönüşümleri ile ilgili elde edilen içgörüleri gazetecilikte
denge, adalet ve doğruluk kavramlarını geliştirmek için kullanır.
•
Gazeteciler, kaynakları, hikâyeleri ve gazetecilik faaliyetleri arasındaki
bağlantının temeline inerek gazetecilere yeni yol haritaları sunar – gazeteciliğe özgü
müdehalelerin etiğini sunar.
•
Günlük editörlük ve muhabirlik görevini yapanlarda eylemsiz direniş ve
yaratıcılık bilinci uyandırır.

Diğer alternatif gazetecilik modelleri gibi, BG’nin hem savunucuları hem de karşıtları
bulunmaktadır. Barış gazeteciliği hakkındaki olumlu ve karşıt tartışmaları göz önüne alan
Lynch (2008) savaş muhabirliği yapanlara alternatif bir paradigma denemeleri için meydan
okumuştur. Bu alternatif paradigmaya göre, gazeteciler çatışmalarda bir kazanan bir de
kaybeden olduğunu aktararak daha fazla şiddete yol açmak yerine tartışma dinamikleri
hakkında daha kapsamlı tanılar koyarak haberleri takip eden vatandaşların olayları
anlamalarına yardım etmelidirler ve böylece her iki tarafın da kazanacağı bir çözüm yolu
bulmayı teşfik etmelidirler.’ BGinsanların şiddeti sona erdirmek için pasif direniş yaklaşımını
göz önüne almalarına olanak sağlayan bir ortam yaratırve bu yöndendiyalog kurulmasını ve
pasif direnişi savunan adilbarış yaklaşımıyla yakınlık gösterir. Her iki yaklaşımda da eleştirel
çatışma analizi ve sorunların çözülmesinde yaratıcılık unsurundan faydalanmak savunulur.
Bunun yanında, adilbarış çözüm yaratmaya yönelik yaklaşımda bir adım daha ileriye giderken
ve her üç tarafın da bunun sonunda kazanmasını amaçlarken, (çatışma yaşayan iki tarafın da
ihtiyaçlarını karşılayan bir çözüm bularak ‘üçüncü taraf’ olarak kabul edilen toplumun da
kazanmasını sağlamak). Dahası, adilbarış insan-odaklı ve adalet-odaklı yaklaşımı daha ileriye
taşırve insan hakları ihlallerine karşı savunmasız olan tüm mağdurların haklarıyla yakından
ilgilenir. Adilbarışa göre sosyal adaletin sağlanması insanların potansiyallerini
gerçekleştirmeleri açısından gereklidir ve yapısal ve kültürel barış buna engel olmaktadır.
Lederach buna benzer bir görüşü savunur. Ona göre, adalet ‘iyileştirme arayışında olmak,
yanlışları düzeltmek ve eşitliğe ve adalete dayalı doğru ilişkiler kurmak demektir.’ (1995, s20).
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8.1.3. Hak Temelli Gazeteciliği Tanımlamak
Hak temelli gazetecilik mağdurların ve faillerin deneyimlerini ve ihtiyaçlarını eleştirel
bir yansımasını sunan tanılayıcı tarzda bir gazetecilik olarak tanımlanabilir. (fiziksel, kültürelve
yapısal insan hakları ihlalleri açısından). Haktemelli gazetecilik, bu ihlallerin neden
gerçekleştiğini anlamaya çalışarak ilerde aynı şeylerin yaşanmasını engellemeyi hedeflerken
aynı zamanda o anda yaşanan ihlallere ilerde daha fazla şiddet doğmasına sebebiyet vermeden
çözümler sunmayı amaçlar. Bunun yanında, küresel ve milli güç unsurlarının dominant
olmasını sağlayan mevcut statükoyu güçlendirmek yerine ona meydan okur. Diğer bir deyişle,
sınırları olmayan ve insan hakları ve küresel adalete dayalı bir gazetecilik türüdür. Toplumdaki
siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel dengesizlikleri hem yerel hem de küresel ölçekte gidermeyi
hedefler.
BG’nin HTG başlığına göre, eğer gazetecilik toplumda herhangi bir aracılık rolü
üstlenecekse direkt ve sansürlenmeyen şiddetten nemalanan elit kesimin davranışları ve
tutumuna odaklanmak yerine yoksulluk, kıtlık, azınlık haklarının gözardı edilmesi, gençlerin
ötekileştirilmesi, insan kaçakçılığı, zorunlu işçilik ve zorunlu göç gibi siyasi şiddete yol açan
yapısal sebeplerin yapısökümünü yapmalıdır. Kısacası, medyanın çatışma durumunda dramatik
ve tepkisel bir yaklaşım yerine güçlü ve proaktif (önleyici) bir yaklaşım göstermesi gerektiğini
savunur. Örneksel bir ikili gazetecilik/barış gazeteciliği tanımı yaparken anaakım pratikte
‘insan yanlışları gazeteciliği’ (HWJ)başlığından söz edilir. HWJ, toplum içindeki sorundalsoyut
dengesizliklere meydan okumak yerinde onları güçlendirir ve gücün birkaç kişinin elinde
toplanmasını ve küresel toplum içinde siyasi toplumların oluşmasını destekler. (Shaw 2011,
ilerleyen yıllardaki çalışmalar).
BG, eleştirel çatışma analizini ve insanların şiddet ile ilgili sorunları çözmelerinde
yaratıcı olmaları gerektiğini desteklediği için İH haberciliği ile benzerlik gösterir. HTG de
adilbarış kavramı gibi habercilik konusunda küresel, uzun dönemli, proaktif ve sürdürülebilir
bir tutum sergilerçünkü mağdurların deneyimleri ve ihtiyaçlarını eleştirel bir dille yansıtmakla
kalmaz ve faillerin ve suçluların da ihtiyaçlarını ve deneyimlerini yansıtır. Böylelikle gelecekte
yaşanabilecek şiddet olaylarının engellenmesini ve mevcut sorunların çözülmesini garanti
altına almış olur. Bunun sonucu olarak, HTG, BG’nin küresel, uzun dönemli, proaktif ve
sürdürülebilir adilbarışinşaasını tamamlayıcı olma potansiyali taşır.
Galtung (1992) tarafından ana hatları çizilen ve bu kitabın ilk bölümünde yeniden
yorumlanan barış haberciliğinin değişik yönelimleri benim insan hakları gazeteciliğiyle
özdeşleştirdiğim ve Tablo 4’te yer alan yönelimlerle benzerlik göstermektedir.
Diğer yandan, Galtung (1992) tarafından ana hatları çizilmiş olan savaş gazeteciliğinin
değişik yönelimleri veya prensipleri de insan yanşıları gazeteciliği ile özdeşleştirdiğim ve Tablo
5’de görülen yönelimlerle benzerlik göstermektedir.
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Tablo 4
Barış gazeteciliği

Hak temelli gazetecilik

1. Barış/çatışma odaklı:

1.
Eylemsizdireniş
/yapısal/kültürel şiddet odaklı:
proaktif/ direkt şiddeti engeller/
üç taraflı kazanım sağlamayı
hedefler

Engelleme/kazan–kazan

2. Doğruluk odaklı: Doğru 2. İnsanların yanlışlarına odaklı:
olmayan her şeyi açığa çıkarır
İnsanların yaptığı tüm yanlışları
gün yüzüne çıkrarır
3.
İnsan
odaklı:
Tüm 3. İnsan / insan-yüzü odaklı:
mağdurların isimlerini ilan eder herkesin iyiliğini gözetir fakat
savunmasız
olan
tarafın
yanındadır
4. Çözüm odaklı

4.
Bütünsel
sorun-çözme:
Mevcut sorunlar ve gelecekteki
sorunlar
ve
göze
çarpan/insanların
farkında
olmadığı sorunlar ile ilgili.
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Tablo 5
Savaş gazeteciliği

İnsan yanlışları haberciliği

1. Savaş/şiddet odaklı:
1. Rekabet odaklı: şiddet / dram /
Tepkisel/ilk
sıfır- proaktif: zarar sonrası çözüm/iş
toplam/kazanma–kaybetme
kazancı veya kaybı
odaklı
2. Propaganda/aldatma odaklı:
asılsızlıkları/ yalanları gün yüzüne
çıkartır ve ‘kendi ülkesininkileri’
örtbas eder

2. Onların propagandası /
yanıltma / komplo odaklı:
‘onların’
insan
hakları
komplolarını ele alır ve ‘kendi
ülkesinin’ komplolarını gözardı
eder

3. Elit odaklı: kötülük yapanlara
odaklanır
ve
‘bizim’
mağdurlarımıza/arkadaşlarımıza
(iyi), düşman (kötü) sahip çıkar

3. Kötü gösterme odaklı:
‘onların’,
‘diğerlerinin’
ve
‘düşmanlarımızın’ bize veya
dostlarımıza (mağdurlar) karşı
yaptıkları
insan
ihlallerine
odaklanır

4. Zafer odaklı:
Barış=zafer +ateşkes

4. Kısmen çözüm odaklı: Uzun
dönemli
yapısal
çözümler
sunmak yerine yalnızca en acil
fiziksel ihtiyaçlara odaklanır.

Barış gazeteciliğinin tamamlayıcı bir unsuru olarak Hak temelli gazetecilik

Galtung’unBG modeli, savaş-şiddet modeline dengeleyici olarakbarış-çatışma
paradigması olarak algılanmıştır ve bu modelle günümüzdeki mevcut şiddete dayalı kültürden
uzaklaşarak bir barış kültürü oluşturmak amaçlanmıştır. Soğuk Savaş sırasında başlayıp Berlin
Duvarı’nın 1989 yılında yıkılmasıyla en üst noktaya ulaşan ve Balkanlarda, Orta Doğu
Körfezinde, Afrika ve Güneydoğu Asya’da savaşların çıkmasıyla paradigmalar arasında geçiş
yapma gerekliliği doğmuştur. Galtung’un modeli ‘şiddet şiddeti doğurur’söylemiyle
yayılmıştır.’ (Galtung& Vincent 1992).
Galtung’a göre, (1992), BGana akım medyanın yaptığı savaş gazeteciliğinin kötü
yönlerini açığa vurur çünkü ana akım medya organlarının yaptığı savaş gazeteciliği çözümler
yerine sorunlara, gerçek yerine propagandaya, halk yerine elit kesime ve her iki tarafın da
kazanması yerine kazanma-kaybetme’ye dayalı bir paradigmaya odaklanır. (Lovasen 2008).
Galtung ile aynı görüşte olan Lovasen, BG eğilimlerini dikkate alır ve BG’nininsaninsancıllık,
doğruluk, bütünsellik ve güçlendirme gibi değerlere sahip çıktığını iddia eder. Fakat bu iddia
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ile iligili bir sorun vardır. Yukarıda belirtilen tüm yönelim ve değerlere uygun olduğu halde
BG’nin HTG ile ilgili Tablo 4’te belirtilen diğer yönelimlere uymadığını düşünüyorum.
(kazanan- kazanan ya da kazanan-kaybeden çözümü yerine küresel ve her üç tarafın da sonunda
kazandığı çözüm üretmeyi hedefleme, savunmasız kişilerin tarafını tutma, tepkisel yerine
proaktif veadalet odaklı olma, şiddet mağdurlarının yanında olma). HTG’nin Tablo 4’te
belirtilen BG yönelimlerini ne açıdan tamamladığını göstermek içinHTG’ninanaakım medya
gazeteciliğinin sorunlarını ne şekilde ele aldığını ve küresel yerine belirli bölgelerde adalet
sağlama arayışında olması, savunmasız olan tarafın aleyhinde hareket etmesi, proaktif yerine
tepkisel bir habercilik tutumu sergilemesi ve insan hakları ihlalelerineuğrayan mağdurlardan
kopuk olmasıyönleriyle (HWJ) olarak adlandırdığından söz ettim. Bütün bu yönelimler Tablo
4’te sunulan dört HTG yöneliminin zıttıdır. Sözü edilen dört değer Lovasen (2008) tarafından
bir adım ileriye götürülen –yardımseverlik, gerçeklik, bütünlük ve güçlendirmedir– ve belli
açılardan HTG (2008) gazetecilik yaklaşımının beş prensibiyle (insan hakları standartlarına
bağlılık, katılım, sorumluluk, ayrımcılık yapmamak ve güçlendirmek) paralellik
göstermektedir. Bu prensipler hem negatif hem de pozitif haklarla ilgili bilgilere ve negatif ve
pozitif barışa dayandırılır (Berman&Calderbank 2008; Galtung 1992, 1996; Nowak
2005).HTG’nin dört değeri ve beş prensibi de Schirch (2002) tarafından
savunulanadilbarışinşaa etme yaklaşımı hakkında bilgi verir.

8.2. Adilbarış’a Yönelik Küresel, Uzun-Dönemli, Proaktif ve
Sürdürülebilir Yaklaşımlar
Bu bölümün geri kalanında, HTG’nin küresel, uzun dönemli, proaktif ve sürdürülebilir
adilbarış yaklaşımlarını kullanarak BG’ni nasıl bir hegemonya karşıtı gazetecilik pratiği olarak
tamamlamayı ve güçlendirmeyi başardığını ele alacağım. HTG, bu adilbarış yaklaşımları
üzerinde dururken, hem insan hakları ihlali mağdurların hem de faillerin deneyimlerinin ve
ihtiyaçlarının eleştirel bir yansımasını sunmaktadır. Şimdi BG’nin hem realist hem de insan
hakları paradigması ışığındaki kullanımlarını ele alacağım. Bunun yanında gazetecilikte
obejktifliğin ve taraf tutmanın önemine dair bir tartışmayı inceleyeceğim.
Realizm ve insan hakları paradigmaları bağlamında, HTG güç ilişkilerini şeffaflaştırır
ve sorunsallaştırır(hem milli hem de ülkelerüstü seviyelerde) ve böylece seferberliğe geçmesi
barışın sağlanması açısından faydalı olacak kişilerin güçsüzlüğü, çaresizliği, acizliği ve
ilgisizliği artar. (Carrol 1972; DenteRoss2006). 1972 yılında, Carrol savaş çıkarmanın insan
doğasından değil de insan ilişkilerindeki güç dengelerinden kaynaklandığını kanıtlamak için
yeterli araştırma yapılmadığını ve bu güç dengelerinin milli-devlet anlayışından
kaynaklandığını öne sürdü. HansMorgenthau gibi siyasi realizmi savunan kişiler, devletlerin
rasyonalist egoistler olduklarına ve dış ilişkilerde kendi materyal çıkarlarını gözettiklerine
inanırlar. (1967). Wheeler’a göre realizm vatandaşlar ve Robert H. Jackson’ın ‘milli
sorumluluk etiği’ olarak adlandırdığı kavramlara öncelik veren yabancılar arasındaki ilişkiye
dayanmaktadır. (Wheeler 1999, s175; Jackson 1995). Realistlere göre, birbiriyle yarışan
çıkarlar söz konusu olduğunda, ülkenin hayati ve stratejik çıkarları insan hayatını kurtarmaktan
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daha önemli tutulmalıdır; bu görüş kozmopolitlerin görüşüne zıttır. Anaakım gazetecilik siyasi,
ekonomik ve kültürel hegemoni yapıları tarafından fazlasıyla manipüle edilmektedir ve bu
sebeple sıklıkla ‘selektif adaleti’ savunması sebebiyle siyasi realizme yakınlık gösterir ve
kozmopolitlerin savunduğu ‘dağıtıcı’ adalet yaklaşımına ters düşer. Realistlere göre, gazeteciler
yakın siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel çevreleri dışında faaliyet göstermedikleri için,
haberciliklerinin bu faktörlerden etkilenmemesini beklemek fazlasıyla iyi niyetli bir yaklaşım
olur.
BG tartışması konusunda bir sentez yapan Kempf (2007)Galtung’un (2002) çatışmayı
sıfır-toplam’a indirgeyen anaakım medya konusundaki eleştirisini ve Lynch’in (2007)
gazetecilere gerçekliği yaratma konusunda kendi rolü ile ilgili analizler yapmaları yönündeki
çağrısını ele almıştır. BGmedyayı sistematik olarak belirli gerçeklerin üstünü örttüğü için
eleştirirken özellikle barış söylemlerinden yana olanları savaş söylemlerinden yana olanlardan
ayırır. Kempf’e (2007) göre çatışma üç farklı gerçekliği içinde barındıran interaktif bir süreçtir.
Birincisi: bir tarafın sübjektif haklılığıdır; ikincisi, karşı tarafın sübjektif gerçekliğidir. (ve her
iki gerçeklik de birbirileriyle etkileşim halindedir.); ve üçüncü gerçeklik türü sadece dışarıdan
bakıldığında değerlendirilebilir. Kempf’e (2007) göre BG dışsal bir perspektif rolü oynayarak
iki içsel sübjektif gerçekliğin birbirileriyle nasıl etkileşim kurduğunu gösterir.
BG objektif-taraflı gazetecilik ikiliği bağlamında gerçeklik/ dürüstlük/insancıllık gibi
değerlere dayalı olankendi eleştirel çatışma analizine güvenme zorluğuyla karşı karşıyadır ve
bu değerler ana akım ‘profesyonel’ gazetecilik ve özellikle ‘objektif’ gazeteciğin savunduğu
değerlerle uyuşmamaktadır. Barış gazetecileri habercilik ve bilgilendirme arasında bir denge
kurmak zorundadırlar. Bir yanda (tarafsızlık) ve bir yanda da insanlığın çıkarlarını gözetme
(taraflılık) var. Bu denge doğru bir şekilde kurulabiliyor mu? Yoksa taraflılıktan çok tarafsızlık
eğilimi mi gösteriliyor? Ya da tam tersi bir durum mu söz konusu? Hem BG hem de
HTGnötr/objektif olmaktan çok, dürüst/sübjektif gazetecilik olarak tanımlanabilir. Diğer
taraftan, Bu durum her zaman bu iki sınıflandırma arasında gidip gelen ve daha çok objektif bir
duruş sergileme eğilimi gösteren BG için söz konusu değiland. Belki de Lee Maslog (2005) ve
Lee ve diğerleri’nin Philippine Daily Inquirer (PDI)’nin ‘politicalviolence in the Philippines’
adlı çalışması BG’nin bu eğilimini en açık şekilde gösteren örnek olarak sunulabilir.

Barış haberciliğinin çerçevesi daha az müdehaleci bir kriteredayalıdır. Örneğin,
iyi/kötü etiketi yapıştırmaktan kaçınılır, partizan bir tutum gösterilmez, çoklu parti
yönelimi görülür ve duygusal birdil kullanmaktan kaçınılır. Bu dört gösterge barış
gazeteciliğinde önemli olsalar da objektiflik inancının önemsiz uzantıları olmaktan
öteye gitmezler: gerçekleri olduğu gibi haber yapmak. Bu göstergeler habercilerin güçlü
bir katkı yapmasına olanak vermezler ve proaktif bir rol üstlenmelerine ve sorun çözme
ve barış elde etme konusunda yaratıcı çözümler sunmalarına zemin hazırlamazlar. (Lee
ve diğerleri 2006, s512)
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BG’nin Filipinler’de nötr ve pasif bir duruş sergilediğini öne süren Lee veMaslog’a
(2005) göre, PDI tarafından hayata geçirilen BG ‘iyi gazeteciliğin’ klasik inançlarına, daha
radikal ve müdehaleci bir yapıya sahip olan ‘taraflı gazeteciliğe’ kıyasla daha bağlıdır.
(Hanitzsch 2007, s3; Becker 2002, s14). Lynch’e (2008, s149) göre Lee veMaslog (2005) ve
Lee ve diğerlerinin (2006) çalışmaları‘pasif’ barış gazeteciliği göstergelerine odaklanırve bu
göstergeler kötü gösterme ve partizan dilin olmayışı şeklinde kodlanmıştır. BG’nin daha
düşünsel ve ‘aktif’ göstergelerini göz ardı ederler, Shinar’a göre (2007, s200) bu aktif
göstergeler: Bağlamı anlamak için çalışmak, ‘propagandaya meydan okumak’ ve ‘barışı
görünür kılmak olarak sıralanabilir. Lynch’in çalışmasında, PDI, aktif BG’ninprensiplerini en
çok yansıtan medya organıolarak ele alınmıştır. Filipinler’deki komünist ayaklanmayı ele alan
medya yansımaları incelendiğindebu yansımaların yüzde 41,2’sininPDI’ye ait olduğu
görülmüştür ve bu oran aynı dönemde aynı haberi konu alan uluslararası medya yansımlarının
oranından oldukça yüksektir.
Üç pasif göstergenin PDI yansımalarında görülme yüzdeleri şöyledir: duygusal veya
kötüleyici dil kullanmaktan kaçınmak (yüzde 40), partizanca bir tutum sergilememek (yüzde
49,4), ve iyi ve kötü gibi etiketlemeler yapmaktan kaçınmak (yüzde 64).
Pasif göstergelerin yansımlarda görülme yüzdeleri aktif barış gazeteciliği
göstergelerinin aynı haberlerde görülme oranlarından yüksek olmuştur. Asıl önemli olan şey,
göstergelerin veya konuların problemleri yansıtacak şekilde çerçevelenmekle kalmayıp aynı
zamanda uygulamaya konulabilir çözümleri tanımlayıp, tavsiye etmek, savunmak ve harekete
geçirmek konusunda başarılı olup olmadığının ayrımını yapabilmektir. Lee ve Maslog (2005)
ve Lee ve diğerleri (2006) tarafından ele alınan pasif (nötr) barış gazeteciliği vaka çalışmaları
‘tarafsız’ çatışma çözme yaklaşımına ve ‘negatif’, intikam almaya yönelik-adalet odaklı insan
hakları yaklaşımı konusunda yankı uyandırmıştır fakat ‘pozitif’ insan haklarına ve Schirch
tarafından yukarıda ele alınan adilbarış anlayışına ters düşmektedir.
Kabaca tanımlanmış BG grubundaki yazarların tümü daha radikal olan bu yaklaşıma
meyilli değillerdir. Kempf (2002) kendi tabiri ile "iyi" habercilik adinaBG'nin taraflı
açıklamalarını reddeder, ona göre iyi haberciliğin tek bir hedefi vardır: gerçeği doğru olarak
yansıtmak. Kempf (2002) objektiflik, tarafsızlık ve önyargısız olmayı doğruya ulaşmanın
aracları olarak sunmaktadır. Obejektifliğin habercilere özgü geleneksel anlayışının kendi
eksiklerinden arındırılarak sorunsallaştırılması ihtiyacını tanırken, Kempf terk edilmesine karşı
uyarır, Lynch ve McGoldrick (2005) veya Hacklett ve Carol (2006) ın savunduğu gibi, bunun
BH'nin şuan tadını çıkardığı 'güven bonusu'nun temelini çürütebileceiğine dair uyarmaktadır.
(Kempf 2007, s7)
Kempf, David Lyon (2007) gibi, 'iyi gazetecilik' tabirini eski BBC muhabiri
MarrtinBell'in 'bağlılık gazeteciliği' olarak tanımladığının zıttını tanımlamak için saklamayı
tercih eder. Habercilik, Kempf ve Lyon'un bakış açısıyla, bağımsızlığını devam ettirmek
zorundadır - bazı uyarıları olsa dahi. Objektiflik hayali olabilir, Lyon İzin verir, - buna rağmen
hala haberlerin ana amaçlarındandır. Bununla beraber, Nordenstreng'ın dikkat çektiği
haberciliğin uluslararası insan hakları çerçevesindeki ayrıcalıklı yeri açık bir şekilde İnsan
Hakları Evrensel Bildirgesi 'Sözleşme 19' ve Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar
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Sözleşmesinde iki kez temin edilmiştir. Bilginin özgür dolaşımını kendi içinde bir hedef olarak
yüceltmeyi değil, ancak dışsal bir amaç - barış hedefini yüceltmeyi planlanmıştır (2001).
Taraflı habercilikle uyumlu olarak Alman siyaset bilimcisi JorgBecker (2002,
s14) bunu medyanın siyasi yükümlülüğü olarak görmektedir. Siyasal yükümlülük ‘katılımcı
olmak, barışın ahengi için’ ,ve ben ekliyorum, insan hakları için durmaktır. Becker haberciliğe
sadece gerçeği 'olduğu gibi' yansıtmak olarak bakmamaktadır fakat bunun yerine, gerçeği
oluşturmak, örnekler belirlemek ve değişime çağırmak olarak bakmaktadır (Hanitzsch 2007,
s3). Bu Siebert ve diğerleri. (1963, 1956)'ın 'habercilik modelinin sosyal sorumluluğu' dediği;
iletişim haklarından yararlanmaları ile habercilerin güç sahiplerini insanlar ve toplumlar adına
eleştirme adına sosyal sorumlulukları vardır, iyi kötü onların bekçileri gibidirler (Siebert ve
diğerleri. 1963, 1956; Hohenberg 1974; Cater 1957; Cohen-Almagor 2001).
1978 UNESCO Bildirgesi Sözleşme 3, örnek olarak, der ki 'kitle iletişimin barışın
güçlendirilmesine ve uluslararası anlayışa ve ırkçılığa, ırk ayrımına ve bunun savaşa
kışkırtmasına karşı gelinmesine çok önemli katkı sağlamakla yükümlüdür (UNESCO 1978, s1).
Haberciliğin sosyal sorumluluğu iletişim hakkının temeline oturmuş, Nordenstreng'in
'medyanın dünya hakkında ne dediğinin performansını arttırması amacı ile ve medya etiklerine
katkı sağlaması amacı ile sistematik olarak izlenmesi' çağrısına temel oluşturmuştur. (2001, s1).
O Lynch ve McGoldrick (2005, McGoldrick 2006, s4, Kempf 2007, s3) in kast
ettiği sosyal sorumluluk rolü budur ki haberciler haberi veriş şekillerinden sorumludurlar ve
hatta 'toplumun bütünü için olarak anlaşmazlıklar karşısında şiddetsiz tepkiyi göz önüne alıp,
değer veren fırsatların' yaratılmasında sorumlulardır. Fakat Lynch ve McGoldrick (2005) bu
'sorumluluğu' gazeteciliğe dışardan empozeedilmiş bir dışsal amaç olarak görmezler, fakat
tartıştıkları gibi, 'demokratik toplumlarda haberciliğe yüklenmiş olan rolün direk sonucu olarak
bu fırsatları yaratma yükümlülüğü' olarak görürler (Kempf 2007, s3). Lynch ve Galtung (2010,
s91) 'barışın harici amacının içsel hedeflerin, doğruluğun ve dürüstlüğün daha başarılı bir
şekilde yerine getirilmesi için etkili bir biçimde eklenmiş olmasını' dikkate alırlar. HTG dışsal
bir gaye olarak yukarıda bahsedildiği üzere devamlı olarak haberciliğin insan hakları temelli
yaklaşımının ilkeleri üzerinde durmaktadır; bu sebeple potansiyel olarak güçlenmiş BG'nin
habercilere çağrısı profosyonel 'iyi' haberciliğin dayandığı doğruluk ve dürüstlük gibi temel
ilkelerin altını oymadan, anlaşmazlıkların şiddetsiz engellenmesinde veya çözümlenmesine
yönelik barış üreten çerçevede fırsatlar yaratılmasında sosyal olarak daha fazla sorumlu
olmalarıdır. Aslına bakılırsa, ben demokratik toplumlarda haberciliğe yüklenmiş olan HTG
ilkelerinin dışsal gayelerinin profesyonel gazeteciliğin içsel hedefleri olan doğruluk ve adaleti
etkin bir şekilde pekiştirdiğini savunmaktayım.

Sonuç
Sonuç olarak, bu makalede ele alınan savaş veya anaakım gazetecilik ile ilgili sorunlar
eksik bildirim ve/veya şiddetin siyasi ve yapısal formlarını yanlış şekilde temsil edilmesine
sebep olmaktadır ve buna bağlı olarak, günümüzde haberlere yansıyan insan hakları ihlallerinin
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aktarılması sırasında bu sorunlarla karşılaşılmaktadır. Anaakım gazetecilikle ilgili belirtilen bu
sorunlar göz önüne alındığında bu sorunları ele alırken, HTG’yi BG’nin tamamlayıcı bir alt
başlığı olarak ele almanın ne kadar mantıklı olduğu anlaşılmaktadır.
HTG, Galtung (1992, 1996) tarafından geliştirilen ve Lynch ve McGoldrick (2005)
tarafından desteklenen dört BG yönelimini tamamlamaktadır. Bu dört yönelim şöyle
sıralanabilir: galibiyetten ziyade çözüm odaklı, propagandadan ziyade doğruluk odaklı, elit
kesimden ziyade halk odaklı ve kazanan-kaybeden den ziyade kazanan-kazanan odaklı. Aynı
zamanda dörtbaşka yönelim de ortaya atılmıştır ve bunlar şöyle sıralanabilir: selektif yerine
küresel habercilik, savunmasız insanların leyhinde bir yanlılık, tepkisel (kuralcı) yerine
proaktif (engelleyici) bir habercilik yaklaşımı ve şiddet mağdurlarından kopuk olmak yerine
onlarla bağlantı içinde olmak ve bu görüşe göre, BG aynı zamanda insan hakları odaklıdır. Bu
bölümde verilen bilgilere göre BG, HTG’nin bu tamamlayıcı nitelikleriyle birlikte Lovasen
(2008) tarafından tanımı yapılan ve Galtung modelinin de desteklediği insancıllık, doğruluk,
bütünsellik ve yetkilendirme ile ilgili kanıtlanabilir bir iddiada bulunabilecektir. Bu dört değer,
gazeteciliğie yönelik doğruluk odaklı gazetecilik prensiplerine uygun düşmektedir: katılım,
sorumluluk, eşit muamele, HTG’nin, hem pozitif hem de negatif insan hakları standartları ile
arasındaki bağlantı ve diğer yandan pozitif ve negatif barış kavramları ile arasındaki bağlantı
(Berman&Calderbank 2008; Galtung 1992, 1996; Nowak 2005). Tarafından ele alınmışltır.
Daha detaylı bir tartışma için (bakınız Shaw, 2011.)
Aşağıdaki tabloda benim hazırladığım insan yanlışları ve insan doğruları haberciliği
modelinin özellikleri sunulmuştur.

Tablo 6 HWj ile HRj karşılaştırması
HWJ

HTG

•
Empatiden
çerçeve

uzak •
Empatiye
eleştirel çerçeve

dayalı

•

Çağrışımcı habercilik

•

Tanılayıcı habercilik

•

Tepkisel

•

Proactive

•

Müdahaleci olmayan

•

Müdahaleci

•

Savaş gazeteciliği

•

Barış gazeteciliği

Yukarıdaki tabloda medyanın barış ve insan haklarının tanıtılması konusundaüstlendiği
rolün üstünde durulmaktadır. Herhangi bir çözümün var olması ortada çözülmesi gereken bir
sorun olduğu anlamına gelmektedir. – Bu sebeple HWJ ve HTG arasında bir karşılaştırma
yaptım. Gazeteciler HWJ (çağrışımsal, empatiden uzak çerçeveler) modelini benimsedikleri
zaman ve haklının tarafında olmaktan ve müdehale etmekten kaçındıkları zaman iletişimin
toplumda güç sahibi olan kesimler yararına manipüle edilmesi kaçınılmaz hale gelmektedir. Bu
model barışı ve insan haklarını sağlamak için taraf tutan ve müdehalede bulunulmasını savunan
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HTG (tanısal empatiye dayalı eleştiri çerçevesi) modelinezıttır. (Preston 1996). Profesyonel
haberciliğin inançlarına denk düşen ve küresel toplumdaki dengesiz yapıları gözler önüne
serenHTG modelinin insan haklarına dayalı haberciliğin içsel prensiplerini taşıdığı görüşünün
altını çizerek sözlerimi noktalıyorum ve direkt şiddet sorunlarının çözülmesi veya
engellenmesinin adilbarış çerçevesinde olabileceğinin de altını çizmek istiyorum. Bu yöntemle,
insan hakları habercileri, BG kapsamında, çatışma yaşayan tarafların iihtiyaçlarını
karşılamalarına ve adilbarışı sağlamalarına yardımcı olan ve sağlayıcı, öğretici, köprü kurucu
veya aracılar olarak roller üstlenen, üçüncü taraflar olarak kabul edilebilirler.
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Uygulamalar

Günlük gazetelerden seçtiğiniz 3 insan hakları haberini yukarıdaki bilgiler ışığında
inceleyiniz.
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Uygulama Soruları

İncelediğiniz haberlerde HTG yaklaşımının temel ilkelerine uygun olan ve olmayan
nitelikler nelerdir?

177

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde hak temelli gazetecilik olarak adlandırılan gazetecilik uygulamasının
felsefi ve tarihi kökenleri öğrenilmiştir. Neden hak temelli bir gazetecilik yaklaşımına ihtiyaç
duyulduğu tanımlanarak uygulama prensipleri ve barış gazeteciliği ile benzerlikleri
değerlendirilmiş, yanısıra adilbarış kavramı ve barış hak gazeteciliği ilişkileri tartışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Ak temelli gazetecilik 1948 yılında Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi’nde yüceltilen,
tüm insanların faydalanması ve saygı duyması gereken ve daha sonraki dönemde sırasıyla
Uluslararası Sivil ve Siyasi ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar antlaşmalarında kapsamı
genişletilen insan hakları prensiplerine dayalı bir haberciliktir.
a)

Doğru

b)

Yanlış

2)
Batı felsefesindeki barış ve insan hakları bağlantısının temelleri Immanuel
Kant’ın görüşlerine ve kozmopolitan toplum kavramına dayanır.
a)

Yanlış

b)

Doğru

3)

Barış Gazeteciliği hangi düşünür tarafından kavramsallaştırılmıştır?

a)

Seage Shaw

b)

Gooldrick

c)

Galtung

d)

Frank

4)
Hak temelli gazetecilikmağdurların ve faillerin deneyimlerini ve ihtiyaçlarını
eleştirel biryansımasını sunan tanılayıcı tarzda bir gazetecilik olarak tanımlanabilir. (fiziksel,
kültürelve yapısal insan hakları ihlalleri açısından).
a)

Doğru

b)

Yanlış

Açık uçlu sorular
5)

Adilbarış kavramını tanımlayınız.

6)

Adilbarış kavramının bitişik yazılmasının nedeni hakkında fikir yürütünüz.
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7)

Hak temelli gazetecilik kavramını tanımlayınız.

8)

Barış gazeteciliğini tanımlayınız.

9)

Barış gazeteciliği ve Hak temelli gazetecilik yaklaşımlarını karşılaştırınız.

10)

Cevaplar
1) A
2) B
3) C
4) A
5)
6)
7)
8)
9)
10)
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9. ÇOCUK HAKLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde çocuk kimdir, neden özel haklara ihtiyaç duyar ve hakları nelerdir
sorularına yanıt aranacaktır. Çocuk Hakları Sözleşmesinin ışığında bu soruların
yanıtlanmasının ardından çocuk haklarına saygılı hak temelli gazetecilik uygulamalarının temel
prensipleri gözden geçirilecektir.

182

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Çocuk kimdir?
Çocuklar neden ayrı haklara ihtiyaç duyar?
Çocuk haklarına saygılı hak temelli gazetecilik uygulamalarının temel prensipleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Çocuklara ilişkin haberlerde Hak temelli gazeteciliğin Ders kapsamında edinilen
hak
temelli
gazetecilik çocuk haberlerinde nasıl bilgilerin çocuk haberlerine
uygulaması
uygulanacağının öğrenilmesi uygulanması
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Anahtar Kavramlar

Çocuk hakları, çocuk hakları sözleşmesi
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Giriş
“Çocuk Hakları”, 18 yaş altındaki bireylerin haklarıdır. Çocukluk insan varlığının
yaşam serüveninde özel bir dönem olması nedeniyle çocuklar ve gençler için ayrı bir dizi hak
oluşturulmuştur. Çocuk hakları aynı zamanda özel nitelikler taşıyan bir grup oldukları için grup
hakları olarak da değerlendirilebilir. Bu dönem, bireylerin büyüdüğü ve öğrendiği bir süreçtir.
Aynı zamanda, çocuklara bakılması ve korunması için başkalarına ihtiyaç duydukları gibi
eğlenceli de geçmesi gereken bir dönemdir.
1989 yılında, Birleşmiş Milletler, çocukların kendilerine özgü özel bir sözleşmeye
ihtiyaç olduğuna karar vermiştir. Çocuklar ve gençler için bu haklar dizisi Birleşmiş Milletler
Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) olarak adlandırılmıştır. Sözleşmeye göre, 18 yaşın altındaki
insanlar ırk, din veya yetenek farkı gözetmeksizin, düşünceleri veya söyledikleri her ne olursa
olsun ve nasıl bir aileden gelirlerse gelsinler bu haklara sahip olduğudur. Bu çerçevede çocuk
haklarına saygılı hak temelli gazetecilik uygulamaları özel olarak ele alınmalıdır.
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9.1. Çocuk Hakları Neden Ayrı Bir İnsan Hakları Sözleşmesiyle
Düzenlenmiştir?
Çocuklar bireydir: Çocuklar ne ailenin ne de devletin malıdır. Sadece büyüme
aşamasındaki insanlar da değildirler; insanlık ailesinin üyeleri olarak eşit bir statüye sahiptirler.
Çocuklar hayata tamamen bağımlı varlıklar olarak başlar: Bağımsızlığa doğru
büyüyerek yol alırken, beslenmek ve rehberlik için yetişkinlere güvenmeleri gerekmektedir.
Çocuklar, ideal olarak, içinde bulundukları ailenin yetişkinlerinden beslenir; ancak birincil
bakımı sağlayanlar olarak aileler çocukların ihtiyaçlarına cevap veremediğinde, boşluğu
doldurma görevi topluma aittir.
Çocuklar özellikle istismar ve sömürüye karşı hassastırlar: Çocuklar fiziksel olarak
yetişkinlere göre daha hassastır. Ayrıca, olumsuz deneyimlere karşı duygusal olarak daha
hassastırlar. Fiziksel veya zihinsel istismar çocukta ömür boyu geçmeyecek yaralara neden
olabilir. Dünyanın pek çok yerinde, çocuklar işçi ya da çocuk askerler olarak sömürülmektedir.
Devletin eylemleri veya eylemsizliği çocukları toplumdaki bütün diğer gruplardan
daha fazla etkilemektedir: Devlet politikasının hemen bütün alanları (örneğin, eğitim veya
halk sağlığı) bir dereceye kadar çocukları da etkilemektedir. Çocukları dikkate almayan dar
görüşlü politika geliştirme toplumun tüm bireylerinin geleceğine zarar vermektedir.
Siyasi süreçte çocukların görüşleri nadiren dinlenir veya dikkate alınır: Çocuklar
genellikle oy kullanmazlar veya siyasi sürece katılmazlar. Evde, okulda, yerel topluluklarda ve
hatta yönetimlerde görüşleriyle özel olarak ilgilenilmediğinde, çocukları şu anda etkileyen veya
gelecekte etkileyecek olan birçok önemli konudaki fikirleri dikkate alınmamış olur.
Toplumdaki birçok değişikliğin çocuklar üzerinde orantısız ve genellikle olumsuz
bir etkisi vardır: Birçok ülkede aile yapısının dönüşüm geçirmesi, küreselleşme, istihdam
modellerinin değişmesi ve azalan toplumsal refah çocuklar üzerinde önemli etkiler yaratır. Bu
değişimlerin etkisi özellikle silahlı çatışma ve diğer olağanüstü durumlarda yıkıcı olabilir.
Çocuğun sağlıklı gelişimi her toplumun gelecekteki refahı için gereklidir: Hâlâ
gelişmekte olduklarından çocuklar yoksulluk, yetersiz sağlık hizmetleri, kötü beslenme, sağlıklı
suyun olmayışı, kötü konut ve çevre kirliliği gibi olumsuz yaşam koşullarına yetişkinlere göre
çok daha hassastır. Hastalık, kötü beslenme ve yoksulluğun etkisi, çocukların geleceğini
dolayısıyla da içinde yaşadıkları toplumların geleceğini tehdit etmektedir.
Bir toplumun çocuklarını ihmal etmesinin maliyeti çok büyüktür: Toplumsal
araştırmalar, çocukların en erken deneyimlerinin gelecekteki gelişimlerini ciddi derecede
etkilediğini göstermektedir. Gelişimlerinin seyri, yaşamları boyunca topluma yapacakları
katkıyı veya getirecekleri maliyeti belirlemektedir.
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9.2. Çocuk Hakları Sözleşmesi
20 Kasım 1989’da, Birleşmiş Milletler, Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni (ÇHS) kabul
etmiştir. Bu sözleşme şu anda devletlerin imza koyduğu ve onayladıktan sonra yasal olarak
uymaları gereken uluslararası bir anlaşmadır. İnsan haklarının her alanını bir araya getiren ilk
bağlayıcı uluslararası yasal belgedir. Somali ve Amerika Birleşik Devletleri dışında bütün
ülkeler bu sözleşmeyi onaylamışlardır. Tanınan bir devlet olmadığı için Somali sözleşmenin
onaylanması aşamasına geçememiştir. Amerika Birleşik Devletleri ise sözleşmeye imza
koyarak onaylayacağına dair niyetini ifade etmiş, ancak henüz onaylamamıştır.
Sözleşmeye göre, çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hakları vardır:
yaşama, korunma, sağlık hizmetleri, gıda ve su. Ayrıca, tam potansiyellerine erişmelerine
yardımcı olacak fırsatlara erişme hakları da vardır: eğitim, oyun, spor, görüşlerini ifade etme
özgürlüğü ve kendilerini ilgilendiren konularda karara katılma hakkı.
Sözleşme, bütün çocukların aynı haklara sahip olduğunu ve bütün hakların birbirine
bağlı ve eşit derecede önemli olduğunu vurgular. Ayrıca, çocukların başkalarının haklarına –
özellikle anne babalarının haklarına- saygı gösterme sorumlulukları olduğuna işaret eder.
BM Çocuk Hakları Sözleşmesi, her biri ayrı bir hakkı özetleyen 54 maddeden oluşur.
Haklar dört gruba ayrılmıştır: hayatta kalma, korunma, gelişme ve katılma.
Hayatta kalma hakkı çocuğun yaşam hakkını ve var olmak için gereken temel
ihtiyaçlarını vurgular. Bunlar arasında beslenme, barınma, yeterli bir yaşam standardı ve sağlık
hizmetlerine erişim yer almaktadır.
Gelişme hakkı çocukların tam potansiyellerine erişebilmeleri için neye ihtiyaç
duyduklarını özetler; örneğin, eğitim, dinlenme, kültürel faaliyetler, bilgiye erişim, düşünce,
vicdan ve din özgürlüğü gibi.
Korunma hakkı çocukların her türlü istismar, ihmal ve sömürüden korunmalarını
gerektirir. Mülteci çocuklar için özel koruma, çalışan çocuklar için güvenceler, herhangi bir
istismar veya sömürüye maruz kalmış çocukların korunması ve rehabilitasyonu gibi konuları
ele almaktadır.
Katılım hakkı çocukların toplumlarında ve topluluklarda aktif bir rol oynayabilmeleri
gerektiğini kabul eder. Bu haklar görüşlerini ifade etme ve yaşamlarını etkileyen konularda söz
sahibi olma haklarını da kapsar. Yetenekleri geliştikçe, sorumluluk sahibi yetişkinliğe
hazırlanmaları amacıyla, çocuklara daha çok katılma fırsatının verilmesi gerekir.
Sözleşmenin maddi hakları düzenleyen 41. maddesinden dördüne özel bir vurgu
yapılmıştır, çünkü bunlar sözleşmedeki diğer bütün hakların uygulanması için temel
oluştururlar. Sözleşmenin “genel ilkeleri” olarak bilinen bu maddeler şöyledir:
•
Madde 2: Sözleşmenin güvence altına aldığı bütün hakların herhangi bir ayrım
gözetilmeksizin bütün çocukları kapsaması gerekir.
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•
Madde 3: Çocuklarla ilgili her türlü faaliyette çocuğun yüksek yararı temel
düşünce olmalıdır.
•

Madde 6: Her çocuğun yaşama, hayatta kalma ve gelişme hakkı vardır.

•
Madde 12: Kendini ilgilendiren her konuda çocuğun görüşünün dinlenmesi ve
dikkate alınması gerekir.

Son yıllarda Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne ek iki İhtiyari Protokol oluşturulmuştur:
•
Çocuk satışı, çocuk fahişeliği ve çocuk pornografisi ile ilgili İhtiyari Protokol,
25 Mayıs 2000 tarihinde kabul edilmiştir
•
Çocukların silahlı çatışmalara katılmaları ile ilgili İhtiyari Protokol, 25 Mayıs
2000 tarihinde kabul edilmiştir

Sözleşme, çocuk ve çocuklukla ilgili yeni bir vizyonu yansıtmaktadır. Çocuklar, ne anne
babalarının malı ne de merhamet edilmesi gereken aciz objelerdir. Onlar insandır ve kendi
haklarının özneleridir. Sözleşme, çocuğu güçlü, yeterli bir birey ve yaşıyla gelişim evresine
uygun hak ve sorumlulukları olan bir aile ve toplum üyesi olarak görür. Çocukların haklarını
bu şekilde tanıyan sözleşme, bir bütün olarak sağlam bir şekilde çocuğa odaklanır.

9.3. Medyada Çocukların Temsili ve Çocuk Hakları
Oslo Çağrısı
Kasım 1999’da, medya projelerine katılan gençler, medya mensupları ve çocuk hakları
uzmanları medyanın dünya çapında çocuk haklarının gelişmesi için oynayabileceği rolü beş
başlık altında tartışmak için Norveç’in başkenti Oslo’da toplanmıştır:
•

Çocukların yeni medya da dâhil olmak üzere, medyaya erişim hakkı

•

Çocukların medya eğitimine ve okuryazarlığına erişim hakkı

•

Çocukların medyaya katılma hakkı

•

Çocukların medyadan ve ekrandaki şiddetten korunma hakkı

•

Medyanın çocuk haklarını koruma ve tanıtmadaki rolü
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Bu tartışmalardan “Oslo Çağrısı” doğmuştur. Bu belgeye göre, “çocuk-medya ilişkisi,
çocukların ve onların haklarının -eğitim, ifade özgürlüğü, oyun, kimlik, sağlık, onur ve kendine
saygı, korunma- engin ve çok yönlü dünyasına bir giriş noktasıdır ve çocuk haklarının her
alanında, çocuğun yaşamının her öğesinde çocukla medya arasındaki ilişkinin rolü vardır.
Oslo Çağrısı bir eylem çağrısıdır. Çocuklar ve medya arasındaki karmaşık ilişkiyi
keşfeden, geliştiren, izleyen ve buna katılan herkese de ulaşmıştır. Buna, devletler ve çocuklar
için çalışan kuruluş ve bireyler, her türlü medyada ve her seviyedeki medya mensupları, medya
kuruluşu sahipleri de dâhil olmak üzere özel sektör, çocuklar ve gençler, anne babalar,
öğretmenler ve araştırmacılar dâhildir.
BMÇHS’nin ana maddelerinden bazıları medya ve çocuklarla ilgilidir. Çocuk Hakları
Komitesi, üzerinde düşünülmesi gereken üç temel alan belirlemiştir:
•

Medyada haber yapma aracılığıyla çocuğun imajını iyileştirme

•

Çocukların aktif bir şekilde medyaya katılmalarını teşvik etme

•

Çocukların medyanın zararlı etkilerinden korunması.

Sözleşmenin 17. maddesi, çocuğun refahını en geniş anlamıyla destekleyen bilgilerin
yayılmasında medyanın oynadığı önemli rolü açıklar ve üye devletlere çok özel görevler verir.
Maddeye göre, “bir devlet, medyanın yerine getirdiği önemli işlevi tanımalı” ve “çocuğun,
özellikle kendi toplumsal, ruhsal ve ahlaki refahı ile fiziksel ve zihinsel sağlığının
desteklenmesini amaçlayan çeşitli ulusal ve uluslararası kaynaklardan bilgi ve materyale
erişimini sağlamalıdır.”
Çocuk Hakları Sözleşmesinin 12. maddesi, çocukların kendilerini ilgilendiren
konularda görüş bildirme hakkını tanır. 13. madde ifade özgürlüğünü düzenler: "Bu hak, ülke
sınırları ile bağlı olmaksızın; yazılı, sözlü, basılı, sanatsal biçimde veya çocuğun seçeceği başka
bir araçla her türlü haber ve düşüncelerin araştırılması, elde edilmesi ve verilmesi özgürlüğü
içerir.”
Bu maddeler, sadece vatandaşların bilgilendirilerek gelişmelerine katkıda bulunmakla
kalmamalı, gençlerin sesinin medyada daha fazla duyulmasına da katkıda bulunmalıdır.
Böylelikle, çocukların bilgi devriminde hem katılımcı hem de faydalanıcı olmaları gerektiğine
ilişkin açık bir mesaj vermektedir.
Son yirmi yılda, özellikle yeni medyanın yükselişi ve internetin doğuşuyla, çocuklar ve
gençler için medya küresel gündemde ön sıralara çıkmıştır. Bazı paydaşlar çocuk haklarını
medya aracılığıyla uygulamaya başlamıştır; örneğin, genç izleyicilerin yüksek kalitede medya
içeriğine erişimlerini sağlayarak, gençlerin sesinin duyulması için fırsatlar yaratarak ve
çocukların etiğe uygun bir şekilde haberlerde gösterilmeleri için baskı yapmaları.
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9.3.1. Çocukların Medyada Temsili
Kitabımızda temsil “medyada ne betimlendiği; konular veya sorunların halka nasıl
anlatıldığı ve neden-sonuç bağının nasıl kurulduğuyla ilgili bir olgu olarak kabul edilmektedir.
Temsiller, sembolik ve retorik olmak üzere medya ürünlerinin doğrudan ve dolaylı tüm
bilgilendirici boyutlarını kapsar (Dahlgren, 1995: 15). Medya kişiler, kurumlar, olaylar veya
olgulara ilişkin temsiller üretir.
Temsillerin üretim sürecinde “ne seçilmelidir” ve “nasıl gösterilmelidir” soruları iki
önemli boyutu oluşturur. Temsiller önemlidir çünkü temsilin öznesinin toplumdaki yerini ve
önemi yansıtır dahası bu yeri pekiştirir.
Çocukların medyada sunum tarzı veya temsili de toplumun onlara yönelik algı ve
tutumlarında belirleyici olabilmektedir. Medyanın çocuklar ve çocukluğa ilişkin temsilleri
gençler için rol modeli oluşturarak, onların kendi yaşamlarındaki tutum ve beklentilerini
etkilemektedir. Medyanın çocuğu temsil ediş tarzı veya görmezden gelişi çocuklar adına alınan
kararları ve toplumun geri kalanının onları görme biçimini de şekillendirebilmektedir. İşte bu
nedenle medyada çocukların nasıl temsil edildikleri önemlidir.
Medyada çocukların nasıl temsil edildiklerinde baktığımızda çoğunlukla medya
gündeminde yetişkinlerle eşit oranda yer almadıklarını; haber öykülerine konu olduklarında ise
şiddet veya kazaya maruz kalmış pasif ve sessiz “kurbanlar” veya bizzat şiddet ve potansiyel
tehlikenin kaynağı veya öznesi olarak işaret edildikleri görülmektedir. Çocuklar popüler
yayıncılık politikası nedeniyle birer reyting veya rutin haber malzemesi olarak algılanmakta ve
rutinleşen gündelik haber üretim pratiği içerisinde tüketilip atılmaktadır.127 (Alankuş, 2007;
Değirmencioğlu, 2007; Cangöz, 2007; Tosun, 2007; Tosun ve Kurt, 2007; Özçınar, 2009).
Çocuklara ilişkin olumsuz olma haber değeri veya şirinleştirme politikası uygulandığı için
stereotipler yaratılmaktadır.
Stereotip yaratma eğilimi, İngiltere’deki çeşitli araştırmalarda tespit edilmiştir. MORI
tarafından Young People Now dergisi için 2004 yılında yapılan ankete göre, gençler giderek
daha yoğun bir şekilde “sorun” olarak gösterilmektedir. İngiltere’deki ulusal ve yerel
gazetelerde 2004 yılında bir hafta içinde çıkan gençlerle ilgili tüm haberlerin %71’inin
olumsuz, %14’ünün olumlu ve sadece %15’inin tarafsız olduğu tespit edilmiştir. Suç ve şiddetle
ilgili haberlerin %48’inde gençler bu suçların failleri olarak sergilenmiştir. Toplam haberlerin
%70’inde oğlan çocukları suç faili, sadece %32’sinde mağdur olarak gösterilmiştir. Haberlerin
Çocukların medyada temsilinin sorunlu olması Türkiye’ye özgü bir sorun değildir; farklı ülkelerde
yapılan haber analizleri de ülkemizdeki bilimsel çalışmalarla benzer vurgular taşımaktadır. Çocukları ve gençleri
medya yapım süreçleriyle haber yazma ve haber editörlüğü yapma faaliyetlerine dâhil eden bir İngiliz kuruluşu
olan Children‘s Express, 1998 yılında ulusal gazetelerin sonuçlarını bir hafta boyunca izlemeye tabi tutmuştur. Bu
araştırma sonucunda yedi ölümcül stereotip çizildiği ortaya çıkmıştır. Görüldüğü sıklık sırasına göre bu stereotipler
aşağıda liste halinde verilmiştir: ‘Mağdur çocuklar: % 31,5; ‘Şirin çocuklar’ (nedensiz görüntüler): % 26,7; ‘Minik
şeytanlar’ (şeytanlaştırılan çocuklar): % 10,8; ‘Bu çocuklar bir harika’ (olağanüstü çocuklar): % 9,7; ‘Aksesuar
olarak çocuklar’ (yani, anne babaların malı): % 8,4; ‘Günümüz çocukları!’ (yetişkinlerin geçmişle ilgili nostalji
duyguları): %7,5; ‘Minik melekler’ (asla yanlış yapamazlar): % 5,4.
127
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sadece %10’unda kız çocukları suç faili olarak sunulmuş, %91’inde ise mağdur olarak
gösterilmiştir. Medyadaki haberlerin verdiği izlenime karşın, resmi suç istatistikleri oğlan
çocuklarının kız çocuklarına oranla şiddet içeren suç mağduru olmalarının daha olası olduğunu
göstermektedir.
Diğer araştırma projelerine göre, bu şekilde çocuk stereotiplerinin yaratılması
uluslararası bir olgudur. Medyayı gençlerin sivil katılımına odaklanmamakla suçlayan Glocal
Youth tarafından yapılan araştırmalarda da Avrupa çapındaki yaygın medyada benzer eğilimler
tespit edilmiştir: “Gençler genellikle sorun, suç, şiddet içeren varoşlar, uyuşturucu ve çılgın
partilerle eşanlamlı bir kavram olarak görülmektedir; özellikle de genç gömenler söz konusu
olduğunda. Bu görüntüler özellikle kent kültürünü anlatan bazı belgesel ve dergilerde (hem
basılı hem de görsel işitsel) karşımıza çıkmaktadır.”
Türkiye’de dünyada yapılan araştırmaların bulgularına göre çocuklarla ilgili stereotipler
şunlardır:
•
Çocukların ciddi bir şekilde ifade ettikleri görüşlerin yetişkinleri güldürmek için
kullanılması
•

Habere cazibe katmak için şirin çocukların kullanılması

•
Çocuğun özsaygısı veya yetişkinin çocuğa olan saygısı adına hiç bir katkısı
olmadığı halde, duygu sömürüsü yapmak için çocukların sefil durumlardaki
fotoğraflarının ve tasvirlerinin kullanılması
•

Çocuklara büyüklük taslanması ve tepeden bakılması

•
Çocuklar konuyu daha iyi bildikleri halde yetişkinlerin çocuklar adına
konuşması
•

Çocuklara sirk hayvanları gibi gösteri yaptırılması

•

Yetişkinlerin çocukların bilgisizliğini ortaya sermesi

•
Yetişkinlerin çocukları kendi ağızlarında konuşturmaları veya sözlerini
kesmeleri
•

Çocuklar pasif olmadıkları halde öyleymiş gibi gösterilmeleri

•
Genç insanların, “gençlik” adı verilen sorunlu bir grupta toplanarak
adlandırılmaları

Oysa medya profesyonelleri, çocuklara ve gençlere -umutları, korkuları, başarıları ve
yetişkin davranışlarının hayatları üzerindeki etkisi hakkında- kendi adına konuşma fırsatı
sunarak, çocukların da bireyler olarak saygıyı hak ettiklerini kamuoyuna hatırlatabilir.
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9.3.2. Medyadaki Kalıplaşmış Temsillerin Sakıncaları
Geleneksel olarak, çocuklara toplumun korunması gereken bir alt grubu olarak
bakılmaktadır. Çocuklara yapılan tehditler, okur ve izleyicilerin dikkatini çekmek için
kullanılabilecek güçlü duygusal tepkilere yol açmaktadır. Bu nedenle, çocuklarla ilgili haberler
ve görüntüler, haberin toplumsal önemi için olduğu kadar, pazarlama potansiyeli nedeniyle de
değerli görülebilir. Sonuç olarak, çocuklar genellikle medyada mağdurlar veya yetişkinlerin
“şirin” uzantıları olarak sunulmaktadır.
Çocuklarla ilgili bu görüş, çocukluğun masumiyet zamanı olduğu yolundaki evrensel
bir algıyı yansıtıyor olabilir. Onların şirinliği, yetişkinlerde bir korumacılık, nostalji ve üstünlük
duygusunu ortaya çıkarmaktadır. Onlar incinir ya da talihsizlik yaşarlarsa yetişkinler hem
sempatilerini hem de ahlaki bir öfkeyi ifade etme ihtiyacı hissederler. Ancak sonuç olarak,
çocuklara vatandaşlık seviyesinin altlarında bir yerlerde bir statü verilir.
Çocukların mağdur veya yetişkinlerin “şirin uzantıları” olarak sergilenmesi, onlarla
ilgili sınırlı ve yalancı bir izlenim doğurmaktadır. Medya, bu taraflılığın, haberin, tanımı gereği
sıra dışı olana odaklanmasından kaynaklandığını savunacaktır. Ancak o zaman, insanların
çevrelerinde olup biteni daha iyi anlamaları için medyanın aynı derecede önemli olan topluma
ayna tutma rolü göz ardı edilmiş olur. Medya çalışanları, algılamaların gerçeklerden çoğu
zaman daha güçlü olduğunun herkesten daha çok farkındadır. Gençlerle ilgiyi algıyı çarpıtarak,
medya hem çocuklara hem de daha geniş topluma zarar vermiş olur. Aynı zamanda onların
haklarını da ihlal ediyor olabilirler.

9.3.3. Temsiller ve Çocuk Hakları İhlalleri
Medyada olumsuz temsil edilme ve stereotip yaratılması ile çocukların hakları çeşitli
şekillerde ihlal edilebilmektedir. Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlükler Sözleşmesi’nin
(AİHS) 8. maddesi, aile hayatının ve özel hayatın korunmasını düzenler. AİHS’nin 14. maddesi
ayrımcılık yasağını düzenler. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi kapsamında çocuk
hakları aşağıdakileri içermektedir:
•
Madde 12: Çocuğun kendisini ilgilendiren her türlü konuda görüşlerini ifade
etme hakkı
•
Madde 13: Ulusal güvenlik veya kamu düzeni… Halk sağlığı veya kamu
ahlakının korunması için gerektiğinde sınırlandırılabilen çocuğun ifade özgürlüğü hakkı
•
Madde 16: Özel yaşam, aile yaşamı veya haberleşmeye, onur ve itibara
müdahale veya saldırıya karşı koruma
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•
Madde 17: Medyanın öneminin tanınması ve çocuğa toplumsal ve kültürel
olarak faydalı materyal dağıtılmasının teşvik edilmesi; “çocuğun iyi haline zarar
verebilecek bilgi ve materyalden çocuğun korunması için uygun rehber ilkelerin
geliştirilmesi”

Bu maddeler, çocuklar için sorumsuz medya mensupları tarafından ihlal edilebilecek
çok net hakları dile getirmektedir. Özellikle BMÇHS’nin 17. maddesi, medyanın çocuğun
refahının desteklenmesiyle sorumlu olduğunu ifade etmektedir.
Çocuk hakları, aynı zamanda, hassasiyetten uzak ve yanlış haber yapıldığında, çeşitli
konularda görüşlerine yer verilmediğinde de ihlal edilmiş olur.
Uluslararası Gazeteciler Federasyonu’na göre, medyanın çocukları sunma şekli bir dizi
mitin ölümsüzleştirilmesine neden olmaktadır:
•
Gelişmekte olan ülkelerde yaşayan aileler; yoksulluk içinde yaşayan çocuklar;
savaş ve afet mağdurları bireyselliğini ve insanlığını kaybetmektedir. Genellikle, kendi
adlarına hareket edemeyen, düşünemeyen veya konuşamayan çaresiz kurbanlar olarak
sergilenirler.
•
Çocuklarla ilgili konular medyada ele alınırken çoğuna sansasyonel konulara
odaklanılır, çocukların karşı karşıya kaldığı, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde özetlenen
geniş bir yelpazedeki meseleler göz ardı edilir.
•
Çocuklarla ilgili medyada çıkan haberler genellikle bir kereye mahsus olmak
üzere ele alınır; haber sonradan analiz edilerek takip edilmez veya çok az takip edilir.
•

Çocukların hayatının gizliliğine her zaman saygı gösterilmez.

•
Çocuklar haberlerde yer aldığı zaman, genellikle stereotipler olarak sergilenir;
örneğin, Afrika’daki “açlıktan ölen çocuklar”, veya “sorumsuz gençler”.

Çocuk istismarı, kanunlarla ihtilafa düşmüş çocuklar ve sokakta yaşayan çocuklarla
ilgili haberler daha baskındır; öte yandan oyun oynama, eğlenme ve spor yapma hakkı gibi
çocuk haklarına ilişkin daha geniş konular çoğuna haber değeri taşımayan konular olarak
görülür. Böylelikle, “mağdur çocuklar” veya “potansiyel tehdit taşıyan” çocuklar olarak işaret
edilerek dengesiz bir sunum yaratılmış olur.
Medya, kamuoyunda çocuk haklarıyla ilgili farkındalığı artırma konusunda önemli role
sahip bir kurum olmasına rağmen, ticari ve popüler yayıncılığı benimsediği sürece çocuk
hakları konusunda belirsizlik taşıyan bir araç haline de gelebilir.
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9.3.4. Medyada Çocukların Sömürülmesi
Bir diğer kritik boyut ise medyanın çocukları çok erken yaşta cinsel olarak aktif hale
gelmeye veya öyle görünmeye teşvik edip etmediğidir, özellikle de pop müziği ve moda
haberleriyle.
Haber medyası bir yandan haber programları, fotoğraflar, belgeseller ve dramalar
yoluyla istismar edenler ve istismara uğrayanların öyküsünü anlatmaktadır. Öte yandan ise
haberlerde veya reklamlarda çocuklarla ilgili cinsel açıdan tahrik edici görüntüler yaratarak
bizatihi kendileri de istismar eden özne durumuna da gelebilmektedir.
Medya profesyonelleri, çocuk haklarını koruma girişimlerini takip ederek ve çocuklara
yönelik taahhütlerini yerine getirmeyenleri eleştirerek, çocuk haklarını gündemde tutmakla
sorumludur. Ancak ticari baskılar, medyanın bu sorumluluktan kaçınmasına neden olabilir. Etik
standartlar ticari kaygılar için kurban edildiğinde rahatsız edici bir menfaat dengesi egemen
olmaktadır.

195

Uygulamalar

Öncelikle Türkiye’deki yoksulluk ve yoksul hanelerdeki çocukların durumunu
tartışın; ardından da yerel otoritelerin çocuk hakları bağlamında ve yoksulluktan çocukları
koruma amaçlı olarak geliştirdikleri girişim ve politikaları tartışınız.
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Uygulama Soruları

Fak Fuk Fon nedir?
Çocukların bu fondan yararlanması, bir sosyal hak mıdır?
Sosyal hakların insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmede katkısı nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde çocuk kimdir, neden özel haklara ihtiyaç duyar ve hakları nelerdir
sorularına yanıt aranmıştır. Çocuk Hakları Sözleşmesinin ışığında bu soruların yanıtlanmasının
ardından çocuk haklarına saygılı hak temelli gazetecilik uygulamalarının temel prensipleri
gözden geçirilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

Çocuk Hakları Sözleşmesinde (ÇHS) çocuk nasıl tanımlanır?

a)

Okul çağında olan her kişi

b)

18 yaşından küçük tüm bireyler

c)

Anne baba korumasında olmayan kişiler

d)

Akli yeterliliği olmayan kişiler

2)

Çocuk tanımında vurgulanan yaş özelliğinin yanı sıra hanginiteliktir.

a)

Çocuğun “birey” olması

b)

Çocuğun aile durumu

c)

Çocuğun eğitim durumu

d)

Çocuğun medeni durumu

3)

ÇHS hangi yıl Bm tarafından kabul edilmiştir?

a)

1990

b)

1980

c)

1989

d)

1999

4)

ÇHS onaylamayan iki ülke aşağıdakilerden hangileridir?

a)

Çad-Katar

b)

Sudan –Ruanda

c)

Tibet-endonezya

d)

ABD-Somali
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5)

ÇHS’nin kaç adet ek protokolü vardır

a)

1

b)

2

c)

3

d)

5

6)

Oslo çağrısı hangi yıl yapılmıştır?

a)

1990

b)

1960

c)

1970

d)

1910

7)

Medyada çocuklar nasıl temsil edilmektedir?

8)

Medya stereotiplerinin- kalıp yargılaşmış temsillerin sakıncaları nelerdir?

9)

Oslo çağrısında çocukların hangi haklarına vurgu yapılmıştır?

10)
ÇHS hayatta kalma, korunma, gelişme katılım hakkı olmak üzere dört ana hak
grubuna vurgu yapar bu grupların bireysel ve kolektif haklarla ilişkisi var mıdır?

Cevaplar
1) B
2) A
3) C
4) D
5) B
6) A
7)
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8)
9)
10)
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10. ÇOCUK HAKLARI VE HAK TEMELLİ GAZETECİLİK
UYGULAMALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde çocukların yüksek yararını gözetme prensibi ile uyumlu hak temelli
gazetecilik uygulamalarının ilkeleri gözden geçirilecektir. Ardından bu ilkelere uygun
haberleştirme kurallarına rehberlik eden mesleki kılavuzlar yol göstericiliğinde çocuklara
ilişkin haber yaparken dikkat edilecek hususlar gözden geçirilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Çocuklara ilişkin haber yaparken meslek etik kurallarının dışında dikkat edilmesi gereken
özel konular nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Çocuk haberi ve hak temelli Çocuklara ilişkin haber Ders notları yardımı ile
gazetecilik ilkeleri
yapmada özel kuralların
öğrenilmesi
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Anahtar Kavramlar

Hak temelli gazetecilik, çocuk haberlerinde özel ilke ve kılavuzlar.
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Giriş
Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin dünya çapında hemen hemen bütün ülkeler tarafından
onaylanmasının gösterdiği gibi, insan hakları ve çocuk hakları evrensel ve vazgeçilemez
haklardır. Peki, gazetecilerin uyması gereken evrensel standartlar var mıdır? Bugüne kadar,
Gazeteciler için evrensel davranış kuralları diye bir şey geliştirilmemiştir. Pek çok bölgesel ve
ulusal kural vardır ve uluslararası kurumlar kendi rehber ilkelerine ve kurallarına sahiptir.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de basın özgürlüğünü savunan bir karar çıkarmıştır.
Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, ifade ve bilgiye erişim özgürlüğünün gazetecilik
çalışmalarının temeli olduğuna inanır. Editoryal bağımsızlığı ve medyanın kendi kendisini
düzenlemesi gerektiğini savunur ve gazetecilikte etikle ilgili tartışmaları teşvik eder. Ayrıca,
Gazeteciler için Davranış İlkeleri gibi meslek standartlarını destekler ve çocuklarla ilgili
konularda haber yaparken uyulması gereken özel rehber ilkeler geliştirmiştir. Çocukların yaşam
ve refahına ilişkin gazetecilik etkinlikleri daima çocukların hassas durumu göz önünde
bulundurularak yürütülmelidir. Uluslararası Gazeteciler Federasyonu’nun kuralları çok
önemlidir çünkü pek çok ulusal yasanın temelini oluşturur.
Bu yasa ve kuralları çocuk hakları ve insan hakları ışığında profesyonel gazetecilik
uygulamasına dönüştürmek hak temelli uygulamalarla mümkündür. Bu uygulamalar çeşitli
mesleki rehber ve kılavuzların dikkate alınması ile çocuklara ilişkin haberler daha sağlıklı
olacaktır.
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10.1. Gazetecilik Etiği ve Çocuklara İlişkin Haberlerde Doğru
Davranış Kodları
Doğru davranış kodları, gazetecilerin uygulamalarında ve haberlere ilişkin karar alma
sürecinde rehberlik etmesi için geliştirilen kurallar bütünüdür. Gazeteciler için doğru davranış
kuralları dünya çapında profesyonel gazetecilerin karşılaştığı belli zorlukları aşmak için
geliştirilmiştir. Bu ilkeler gazeteciler tarafından mesleki etik ilkeler, doğru davranış kuralları
veya gazeteciliğin kanunları olarak bilinir. Temel kurallar, genellikle gazetecilik meslek
birlikleri ve münferit basın yayın ve on-line haber kuruluşları tarafından geliştirilmektedir.
Kodlar arasında farklar olmakla beraber, çoğu öğeler ortaktır; örneğin, dürüstlük,
doğruluk, nesnellik, tarafsızlık, hakkaniyet, kamuoyuna hesap verme ve haber değeri olan
bilgiye erişmek için kullanılan anonim kaynakların korunması.
Başka pek çok etik sistemde olduğu gibi, gazetecilik etik ilkeleri de “zararın
sınırlandırılması” prensibini kapsar. Bu ilke, çocukların tecavüz gibi suçlarda suç mağdurunun
adının veya belli haberlerle doğrudan ilgisi olmayan bilginin habere yansıtılmamasını (örneğin
birinin itibarını zedeleyecek bilgiler), intihar edenlerin intihar yönteminin açıklanmamasını
gerektirir.

10.1.1. Uluslararası Kurallar
Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin dünya çapında hemen hemen bütün ülkeler tarafından
onaylanmasının gösterdiği gibi, insan hakları ve çocuk hakları evrensel ve vazgeçilemez
haklardır. Peki, gazetecilerin uyması gereken evrensel standartlar var mıdır? Bugüne kadar,
Gazeteciler için evrensel davranış kuralları diye bir şey geliştirilmemiştir. Pek çok bölgesel ve
ulusal kural vardır ve uluslararası kurumlar kendi rehber ilkelerine ve kurallarına sahiptir.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de basın özgürlüğünü savunan bir karar çıkarmıştır.
Yazılı kurallar ve pratik standartlar ülkeden ülkeye ve kurumdan kuruma farklılık
göstermektedir, ancak ana akım medya kuruluşları ve meslek birlikleri/örgütleri arasında bu
kurallar konusunda bir örtüşme vardır.
Etik kurallar, ahlaki duyarlılığı ve değerlendirme yetisini artırır, bireylerin ahlaki
cesaretini güçlendirir ve bir kurum kimliğini geliştirir.
Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, ifade ve bilgiye erişim özgürlüğünün gazetecilik
çalışmalarının temeli olduğuna inanır. Editoryal bağımsızlığı ve medyanın kendi kendisini
düzenlemesi gerektiğini savunur ve gazetecilikte etikle ilgili tartışmaları teşvik eder. Ayrıca,
Gazeteciler için Davranış İlkeleri gibi meslek standartlarını destekler ve çocuklarla ilgili
konularda haber yaparken uyulması gereken özel rehber ilkeler geliştirmiştir. Çocukların yaşam
ve refahına ilişkin gazetecilik etkinlikleri daima çocukların hassas durumu göz önünde
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bulundurularak yürütülmelidir. Uluslararası Gazeteciler Federasyonu’nun kuralları çok
önemlidir çünkü pek çok ulusal yasanın temelini oluşturur.

10.1.2. Çocuklara İlişkin Davranış Kuralları
Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, sadece bütün gazetecilerin ve medya
profesyonellerinin en yüksek etik ve mesleki standartları koruma görevini üstlenmez; aynı
zamanda medya sektöründe Çocuk Hakları Sözleşmesi ve bağımsız gazetecilik uygulamaları
açısından bu sözleşmenin önemi konusunda mümkün olduğunca çok bilgi yayma görevini
geliştirmek için de çalışır.
Uluslararası Gazeteciler Federasyonu’na göre medya kuruluşları, çocuk hakları
ihlallerini ve çocukların güvenliğini, onların özel hayatlarını, emniyetlerini, eğitim, sağlık ve
sosyal refahı ile ilgili konuları; çocuklara yönelen her türlü sömürüyü soruşturulması ve
kamuoyunda tartışılması gereken meseleler olarak ele almalıdır. Ayrıca, medya çocuklarla ilgili
konuları sadece olaylar olarak haber yapmamalı, bu olayların meydana gelmesine yol açan veya
yol açma olasılığı olan süreçleri de aktarmalıdır.

10.1.3. Çocuk Haberciliği ile İlgili Rehber İlkeler ve Kılavuzlar
Çocukların korunması ilkesi yalnızca onları korumakla yükümlü evebeyn ve devletle
sınırlı değildir. Gazeteciler de yaptıkları işin olağanüstü etkileri nedeniyle, mesleklerini
uygularken çocuklara zarar vermemek, onların haklarını çiğnememeyi bir davranış kodu haline
getirmelidirler. Bu amaçla birçok meslek kuruluşunun yanı sıra çocuk hakları kuruluşunun
yayınladığı rehber ilkeler haber rutini içinde gazetecilere yol gösterir niteliktedir. Onlardan
bazıları aşağıda yer almaktadır. Aşağıda yer almayan BBC ve Türkiye Gazeteciler Cemiyetince
(TGC) hazırlanan medya ve çeşitlilik kılavuzunda yer verilen çocuklara ilişkin haberlerde
gözetilmesi gereken ilkeleri internet üzerinden araştırınız.

10.2.1.
Uluslararası
Gazeteciler
Haberciliğiyle İlgili Rehber İlkeleri

Federasyonu’nun

Çocuk

Gazeteciler ve medya kuruluşları, çocuklarla ilgili olayları aktarırken en yüksek etik
davranış standartlarını korumak ve aşağıdaki kurallara uymak için çaba göstermelidir:
1. Çocuklarla ilgili konuları haber yaparken doğruluk ve hassasiyet açısından
mükemmeli hedeflemelidir
2. Program ve yayınlarda çocuklar için zararlı görüntülerin çocukların medya alanına
girmesini engellemelidir
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3. Çocuklarla ilgili haber malzemelerinde stereotiplerin ve sansasyonel sunumların
kullanılmasından kaçınılmalıdır
4. Çocuklarla ilgili her türlü materyalin yayınlanmasının doğuracağı sonuçları dikkatlice
değerlendirmeli ve çocuklara verilebilecek zarar en aza indirilmelidir
5. Bariz bir şekilde kamu yararı olmadığı sürece çocukların görsel olarak ya da başka
bir şekilde kimliklerinin ortaya çıkmasını engellemelidir
6. Mümkün olduğu yerlerde, herhangi bir baskı olmadan kendi görüşlerini ifade
edebilmeleri için çocuklara medyaya erişim hakkı vermelidir
7. Çocuklar tarafından verilen bilgileri bağımsız bir şekilde doğrulamalı ve bu
doğrulamayı yaparken ihbarda bulunan çocuklar riske atılmamalıdır
8. Çocukları cinsellikle ilişkilendiren görüntüleri kullanmaktan kaçınmalıdır
9. Çocukların fotoğraflarını çekmek için adil, açık ve dürüst yöntemler kullanmalı ve
mümkün olduğunda bu fotoğrafları çocuğun veya ondan sorumlu bir yetişkinin, velinin
veya vasinin rızasını alarak elde etmelidir
10. Çocuklar adına konuşan veya çocukların menfaatini temsil ettiğini söyleyen her
türlü kuruluşun sicili teyit edilmelidir
11. Açıkça çocuğun yararına olmadığı sürece, çocukların refahını ilgilendiren
materyaller için çocuklara, ebeveynlere veya velilere ödeme yapılmamalıdır.

10.2.2. Unicef Çocuklara İlişkin Medya Meslek İlkeleri
Etkinlikleri çocuklara odaklanan bazı kuruluşlar da medya için çocuklarla ilgili
rehberlik edecek ilkeler geliştirmişlerdir. Örneğin, UNICEF, medyanın çocuklarla ilgili yaşına
uygun ve hassas bir şekilde haber yapması için yardımcı olacağına inandığı rehber ilkeler
sunmaktadır. Bunlar, ahlaklı muhabirlerin en yüce niyetlerini –çocuk haklarından taviz
vermeden kamuoyu yararına hizmet etmek- desteklemek üzere hazırlanmış metinlerdir. Bu
ilkeler arasında şunlar vardır:
1. Her çocuğun onurlu bir yaşam sürme ve her koşulda kendisine saygı gösterilmesi
hakkı vardır.
2. Çocuklarla mülakat yaparken ve çocuklarla ilgili haber yaparken her çocuğun özel
hayat ve mahremiyet hakkında, görüşlerini ifade etme hakkına, kendilerini ilgilendiren
konularda katılımda bulunma hakkına ve potansiyel de olsa, zarardan ve cezadan
korunma hakkına özel özen gösterilmelidir.
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3. Her çocuğun yüksek yararı, çocuk hakları konusunda savunuculuk ve çocuk
haklarının tanıtılması da dâhil olmak üzere, her şeyin üzerinde korunacaktır.
4. Çocuğun yüksek yararını belirlemeye çalışırken, çocukların kendi görüşlerinin
dikkate alınması hakkına çocuğun yaşı ve olgunluğu dikkate alınarak ağırlık
verilecektir.
5. Çocuğun durumuna en yakın ve onu en iyi değerlendirebilecek kişilere her hangi bir
haberin siyasi, sosyal veya kültürel yansımaları konusunda danışılacaktır.
6. İsimler değiştirilmiş, gizlenmiş ve hatta kullanılmamış olsa bile, çocuğu, kardeşlerini
veya akranlarını riske atacak görüntüleri veya haberleri yayımlamayın.

10.2.3. Çocuk Hakları Bilgi Ağı (CRIN) Gazeteciler İçin Çocuklarla
Mülakatta Rehber İlkeler
Çocuk hakları Bilgi Ağı (CRIN) da gazetecilerin çocuklarla söyleşi, mülakat yaparken
uymaları gereken kuralları etik ilkeler çerçevesinde aşağıdaki şekilde belirtmişlerdir.
•
İsimler değiştirilmiş, gizlenmiş ve hatta kullanılmamış olsa bile, çocuğu,
kardeşlerini veya akranlarını riske atacak görüntüleri veya haberleri yayımlamayın.
•
Hiçbir çocuğa zarar vermeyin; yargılayıcı, kültürel değerlere duyarsız, çocuğu
tehlikeye atan veya küçük düşüren ya da çocuğun travmatik olaylara ilişkin acı ve
üzüntüsünü tekrar canlandıracak soru, tavır ve yorumlardan kaçının.
•
Mülakat yapılacak çocukları seçerken cinsiyet, ırk, yaş, din, statü, eğitim
geçmişi veya fiziksel yetenekleri nedeniyle ayrımcılık yapmayın.
•
Çocuklarla ilgili haber malzemelerinin reklamını yapmak için stereotipleri
kullanmaktan ve sansasyonel sunum yapmaktan kaçının.
•
Sahneye koymayın: çocuklardan, kendi geçmişlerinin bir parçası olmayan bir
öyküyü anlatmalarını veya bir harekette bulunmalarını istemeyin.
•
Çocuk ya da velinin bir gazeteciyle konuştuğunu bildiğinden emin olun.
Mülakatın amacını ve nerede kullanılacağını açıklayın.
•
Her türlü mülakat, video çekimi ve mümkün olduğunda belgesel fotoğraf için
çocuktan ve velisinden izin alın. Mümkün ve uygun olduğunda, bu iznin yazılı olarak
verilmesi gerekmektedir. Çocuk ve velinin her hangi bir şekilde zorlanmadan izinlerinin
alınması gerekmektedir ve yerel veya küresel olarak yayılabilecek bir haberde yer
aldıklarını anlamaları sağlanmalıdır. Bu genellikle izin çocuğun kendi dilinde alınırsa
ve karar çocuğun güvendiği bir yetişkinle birlikte verildiğinde sağlanabilmektedir.
211

•
Mülakat yapanların ve fotoğrafçıların sayısını sınırlı tutun. Çocukların rahat
olduğundan ve öykülerini baskı olmaksızın anlatabildiklerinden emin olun.
•
Çocukların öyküsünün veya görüntüsünün yer aldığı daima konuya uygun bir
bağlam sunun.
•

Aşağıdaki durumlarda çocuğun adını değiştirin veya görüntüsünü gizleyin:
a. çocuk cinsel istismar veya sömürü mağduruysa
b. çocuk fiziksel veya cinsel istismarın failiyse
c. çocuğun kendisi, anne babası veya velisi tam bilgilendirilmiş rıza vermediği
taktirde çocuğun HIV-pozitif ya da AIDS olduğu durumlarda
d. çocuk bir suçla suçlanıyor veya hüküm giymiş ise.

•
Başka çocuklarla veya bir yetişkinle, tercihen her ikisiyle birlikte, çocuğun
söyleyeceği şeyin doğruluğunu teyit edin.

Bir çocuğun risk altında olup olmadığı konusunda emin değilseniz, haber değeri ne
kadar yüksek olursa olsun tek bir çocukla ilgili haber yapmak yerine çocukların genel olarak
durumlarıyla ilgili haber yapın.
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Uygulamalar

10. Bölüm’de yer almayan BBC ve Türkiye Gazeteciler Cemiyetince (TGC)
hazırlanan medya ve çeşitlilik kılavuzunda yer verilen çocuklara ilişkin haberlerde
gözetilmesi gereken ilkeleri internet üzerinden araştırınız.
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Uygulama Soruları

Ders metninde yer alan ilkeler ile TGC ilkelerini karşılaştırdığınızda ne tür benzerlik
ve farklılıklar tespit ettiniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde çocukların yüksek yararını gözetme prensibi ile uyumlu hak temelli
gazetecilik ygulamalarının ilkeleri gözden geçirilmiştir. Ardından bu ilkelere uygun
haberleştirme kurallarına rehberlik eden mesleki kılavuzlar yol göstericiliğinde çocuklara
ilişkin haber yaparken dikkat edilecek hususlar tartışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
Türkiye’deki hangi gazetecilik meslek kurumu çocuklara ilişkin haber kılavuzu
yayınlamıştır?
a)

Basın Konseyi

b)

Gazeteciler sendikası

c)

Türkiye gazeteciler cemiyeti (TGC)

d)

Basın İlan Kurumu

2)
Basın mensupları ocuklarla ilgili konuları haber yaparken doğruluk ve hassasiyet
açısından mükemmeli hedeflememelidir.
a)

Doğru

b)

Yanlış

3)
Pprogram ve yayınlarda çocuklar için zararlı görüntülerin çocukların medya
alanına girmesini engellemelidir.
a)

Doğru

b)

Yanlış

4)
Çocuklarla ilgili haber malzemelerinde stereotiplerin ve sansasyonel sunumların
kullanılmasında sakınca yoktur.
a)

Doğru

b)

Yanlış

5)
Çocuklarla mülakat yaparken ve çocuklarla ilgili haber yaparken her çocuğun
özel hayat ve mahremiyet hakkında, görüşlerini ifade etme hakkına, kendilerini ilgilendiren
konularda katılımda bulunma hakkına ve potansiyel de olsa, zarardan ve cezadan korunma
hakkına özel özen göstermeye gerek yoktur.
a)

Doğru
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b)

Yanlış

6)
Her çocuğun yüksek yararı, çocuk hakları konusunda savunuculuk ve çocuk
haklarının tanıtılması da dâhil olmak üzere, her şeyin üzerinde korunması gazetecinin de
görevidir.
a)

Doğru

b)

Yanlış

7)
Çocuğun yüksek yararını belirlemeye çalışırken, çocukların kendi görüşlerinin
dikkate alınması hakkına çocuğun yaşı ve olgunluğu dikkate alınarak ağırlık verilecektir.
a)

Doğru

b)

Yanlış

8)

BBC kılavusu ile UNİCEF kılavuzu arasındaki farklar nelerdir?

9)

Hangi durumlarda çocuğun adı ve görüntüsü haberde yer almamalıdır?

10)

Çocuklarla mülakat yapılırken hangi konulara özen gösterilmelidir?

Cevaplar
1) C
2) B
3) A
4) B
5) B
6) A
7) A
8)
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9)
10)
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11. KADIN HAKLARI VEYA KADININ İNSAN HAKLAR

219

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde kadın hakları mücadelesinin ve feminist mücadelenin tarihsel seyir içinde
kadın haklarının gelişimine katkısını aktararak, bugün kadının insan hakları olarak adlandırılan
ve kadınların tarihsel eşitsizliklerini telafi etmenin yollarından biri olarak görülen temel hak ve
özgürlükler tartışılacaktır.

220

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Kadınlar tarih boyunca karşılaştıkları eşitsizliğe karşı nasıl mücadele etmişlerdir?
Kadınlar için neden ayrı bir insan haklaarı sözleşmesine ihtiyaç duyulmuştur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Kadın hakları

Kadın haklarının kavranması Bölüm ders metninin ışığında
uygulama öneri bölümünün
gerçekleştirilmesi
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Anahtar Kavramlar

Kadın Hakları, Ayrımcılık, CEDAW
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Giriş
İnsan hakları, kadınlar, erkekler ve çocukların insan olmaktan kaynaklanan herkesin eşit
derecede sahip olduğu evrensel haklardır. Bu durum İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
(İHEB) ikinci maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir: “Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din,
siyasal veya başka bir görüş, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğuş veya herhangi başka
bir ayrım gözetmeksizin bu Bildirge ile ilan olunan bütün haklardan ve bütün özgürlüklerden
yararlanabilir.” Avrupa Konseyi’nin geliştirdiği ve dünyanın ilk bölgesel insan hakları
düzenlemesi olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin birinci maddesi de taraf ülkelerde
yaşayan herkesin Sözleşmede vurgulanan temel hak ve özgürlüklerden eşitçe yararlanma
hakları olduğunu vurgulamaktadır. İlk insan hakları belgeleri kadın, erkek, çocuk, yetişkin,
engelli ve engelsiz ayırımı yapmaksızın eşitlikçi bir temelde insan haklarını kabul etmişlerdir.
İHEB birinci madde bu durumu “Bütün insanlar onur ve haklar bakımından eşit ve özgür
doğarlar “ diyerek düzenlemektedir. Fakat zamanla uluslararası toplum bu eşitlikçi anlayışın
dezavantajlı ya da hassas grupların haklarını tam olarak koruyamadığını fark etmiştir. Bunun
için kadın hakları, çocuk hakları, azınlık hakları ve engelli hakları gibi yeni ve özel bir takım
insan hakları düzenlemeleri yapmışlar. Bu düzenlemeler temelde var olan ayrımcı
uygulamalarla mücadele şeklindedir. Kadına karşı ayrımcılık BM Sözleşmesinde “kadınların
medeni durumlarına bakılmaksızın ve kadın ile erkek eşitliğine dayalı olarak politik, ekonomik,
sosyal, kültürel, medeni ve diğer alanlardaki insan hakları ve temel özgürlüklerinin tanınmasını,
kullanılmasını ve bunlardan yararlanılmasını engelleyen veya ortadan kaldıran veya bunu
amaçlayan ve cinsiyete bağlı olarak yapılan herhangi bir ayrım, mahrumiyet veya kısıtlama
anlamına gelecektir.” İfadesinin de vurguladığı gibi kadın hakları her türden mahrumiyetin
giderilmesini amaçlar.
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11.1. Kadın Hakları Mücadelesi ve Feminizmin Doğuşu
Daha önceki bölümlerde konu edildiği üzere 18. Yüzyılda insan ve yurttaş hakları
beyannamesinin açıklanmasının hemen ardından kadınlar diğer ırka mensup, yoksul yurttaşlar
gibi kendi hem cinslerinin de insan hakları kavramından dışlandıklarını çabuk fark etmişlerdir.
Dönemin Fransız ve Amerikan insan hakları belgelerinin sadece ‘beyaz-burjuva-erkek’ler için
geçerli olduğunun bilincinde olan kadınlar bu duruma sessiz kalmamışlardır. Hatırlanacağı gibi
Fransız devriminin ‘erkeğin haklar’ı isimli Beyannamesi kadınları içermemesi nedeniyle
Olympe de Gouge tarafından eleştirilmiş ve Kadın Hakları Deklerasyonu (1790) adıyla yeni bir
hak beyannamesi yazılmıştır. İngiltere Sanayi Devrimi sürecinde ise Mary Wollstonecraft
Kadının Haklarının Gerekçelendirilmesi (1792) adlı çalışması ile erkek egemen hak söylemine
itiraz etmiştir.

11.1.1. Birinci Dalga Feminizm
Tarihin uzun bir dönemi boyunca nüfusun %50’sini oluştursa bile dönemin güç ilişkileri
içinde ağırlığı olmayan kadınlar seslerini duyuramamışlardır. Sanayi devriminin gerçekleşmesi
ile iş hayatında sınırlı da olsa kendine yer bulan ve ekonomik özgürlüğünü kazanan kadınlar
Modernleşme sürecinde bu gün hala kadınların yararlandığı bazı hakların elde edilmesi için
kadın hakları mücadelesini yükseltmişlerdir. Kamusal alanın erkek merkezli olduğu, ataerkil
kültürlerin egemen olduğu bu süreçte kadının ‘özel alan’ olan ev içine hapsedilip kamusal alana
çıkmasının önündeki engellerle mücadele etmeyi hedefleyen çabaları Birinci Dalga Kadın
Hareketini ortaya çıkarmıştır. Bu hareketin amaçları kamusal alanın kadınlara açılması,
kendisinden seçme hakkı bile esirgenen kadınların siyasal egemenlik hakkına ortak olup seçme
seçilme ve karar vericiler arasında yer alması, kadınların erkeklerle eşit yasal haklara özellikle
eğitim hakkına kavuşması gibi temel hak ve özgürlüklerden ayrımcılığa uğramadan eşit bir
şekilde yararlanmaktır. Birinci dalga feminizm olarak da adlandırılan bu süreç, özünde
kadınların sosyal, ekonomik, siyasal ve hukuki eşitlik taleplerini seslendirdikleri bir mücadele
sürecidir. 1700lerin ikinci yarısında ortaya çıkan ilk itirazlar 1800lü ve 1900’lü yıllarda artarak
sürmüştür. Bu gün Liberal Feminizm olarakta adlandırılan bu yüzyıllar boyunca kadınlar
erkeklerle eşit haklara sahip olma mücadelesini sürdürmüş bireysel haklarını kazanmak için
bedeller ödemişlerdir. Örneğin, Frances Wright, Eğitim Hakkına vurgu yapar ve kadın-erkek
arasındaki eşitsizliğin eğitim farkından kaynaklandığı üzerinde durur böylece cinsiyetin bir inşa
olduğu fikrinin ilk kıvılcımını çakar. Sarah Grimke, çağdaşı liberal kadın hakları savunucuları
ile kıyaslandığında Radikal bir kadın hareketi savunucusudur. Feminizm ile anti- ırkçı
düşüncenin kesişme noktasını ilk fark eden kişidir. Köleliğin kaldırılması için mücadele eden
ilk insan hakları savunucularındandır. Ayrıca kadınların siyasal temsili ve özel alan gibi hala
tartışılmakta olan birçok konuyu ilk kez tartışmaya açmıştır. Öte yandan temelde kadınların oy
hakkı, siyasal hayatta temsili, eğitim hakkı, kamusal hayata katılım talepleri ve eşitlik talebine
yoğunlaşan Liberal nitelikli birinci dalga feministler arasında yer alan Elizabeth Santon Ve
Susan Anthony de dönemin önemli isimleri arasındadır.
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11.1.2. İkinci Dalga Feminizm
Merkezinde oy hakkı ve eğitim hakkı mücadelesinin yer aldığı birinci dalgadan sonra
1960’ların ikinci yarısında başlayan ve yeni feminizm olarak da anılan ikinci dalganın farkı,
kadın-erkek eşitliği perspektifinin ötesine geçerek, bizzat bu eşitliği sağlamanın ancak
patriarkal sistemin aşılmasıyla mümkün olacağını öne sürmesidir. Bu yeni feminizm, birinci
dalganın çalışma hayatına ve yurttaşlığa ilişkin eşitlik taleplerini sürdürmekle birlikte
gündemine yeni sorun kümelerini dâhil eder: Cinsellik, beden, kadınlara yönelik şiddet ve
kadınların görünmeyen ev emeği bunların başlıcalarıdır. “Özel (kişisel) olan politiktir!”
sloganıyla feministler o güne kadar politika-dışı olarak görülen sorunları politikleştirdiklerini
ilan ettiler. Evlilik-içi tecavüz, kadınların görünmeyen ve karşılıksız emeği, işyerinde taciz gibi
yeni adlandırmalarla, kişisel ilişkilerin ve özel alanın doğallaştırılagelmiş çeşitli boyutları
üzerindeki doğallık peçesi böylece sıyrılır; kadın-erkek ilişkilerinin bu veçheleri sistematik bir
hâkimiyet ilişkisinin çeşitli boyutları olarak kavramlaştırılmaya başlanır. İkinci dalga
feminizmin bir ilkesi de erkeklerden ayrı örgütlenmek ve faaliyetlerinin büyük bölümünü
erkeklere kapalı olarak sürdürmektir. Ezilenlerin kurtuluşunun ancak kendi mücadelelerinin
eseri olacağı bilgisinden hareketle geliştirilen bu ilkeyle, hem erkeklerin kadınlar adına
konuşmasının önü alınmış olur, hem de bizzat mücadele süreci kadınların kendilerini
dönüştürdükleri bir süreç haline gelir. İkinci dalga feminizmin kadınların kurtuluş
mücadelesinin örgütlenme ilkelerine yaptığı bir başka katkı ise, hiyerarşik olmayan, esnek,
küçük gruplar anlayışıdır. Bu ilke kadınların ezilme biçimlerinin çeşitliliğinden kaynaklanır:
Kadınların tümü bir toplumsal egemenlik ilişkisinin tarafıdırlar, ama bu ezilmeyi farklı farklı
biçimlerde yaşarlar, dolayısıyla da öncelikleri farklıdır. Kadınların patriarki (ataerkil toplum
yapısı) içindeki somut konumlarını ve ezilme biçimlerini belirleyen bir yandan
sınıfsal/ulusal/ırksal aidiyetleridir. Bunun dışında, cinsel yönelimleri, evli olup
olmadıkları, anne olup olmadıkları, tam zamanlı ev kadınlığı yapıp yapmadıkları da tayin
edici etmenlerdir. Bu çeşitliliği hiyerarşik, merkezi, geniş bir yapıda, temsile dayalı bir ilişki
biçimiyle kucaklamak mümkün değildir. Bu çekirdek yapıların birlikte davranması
kampanyalar ya da koordinasyonlar aracılığıyla sağlanır.
Birinci dalga feministler kadınların erkeklerle eşit ve aynı olduğuna vurgu yaparak eşit
haklar talep etmiştir. Örneğin kadınlarda aynı erkekler gibi akıl sahibidir, eğitim hakkına sahip
olduklarında eğitilip topluma yararlı olabilirler derken kadın ve erkeğin insan olarak aynı
benzer özelliklere sahip olduğunu vurgulamıştır. Oysa ikinci dalga feminizmin bir diğer önemli
tespiti kadınların gerek kendi içinde gerekse erkeklerden farklı olduğunu, farklı toplumsal,
sınıfsal ve cinsiyet grupları olduğunu dile getirmiştir. Bu nedenle zengin ve yoksul kadınların
sınıf farkı nedeniyle, siyah ve beyaz kadınların ırk nedeniyle, eğitimli ve eğitimsiz kadınların
toplumsal statü nedeniyle farklı baskı ve ezilme pratiklerine tabii tutuldukları vurgulanmıştır.
Bu nedenle kadınları farklı sınıf, ırk, eğitim ve konuma sahip kadınlar olarak genel sorunların
yanı sıra sınıf, ırk, statü gibi kadınları ezen diğer sorunlarla da mücadele etmeye çağırmıştır.
Görüleceği gibi 20. Yüzyıl boyunca geliştirilen İkinci Dalga kadın mücadelesi bu gün
de farklı düzeylerde de olsa hala hala önemli bir hak mücadelesi alanıdır. Bu mücadelelerin
sonucunda ‘kadının insan hakları’ önem kazanmış ve kadınlar için, onların erkeklerden farklı
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mağduriyetleri olduğunu, kadına karşı tarihsel bir ayrımcılığın sürdüğü kabul edilerek BM
tarafından özel bir hak sözleşmesi düzenlenmiştir. 1979 yılında kabul edilen BM Kadına Karşı
Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW sözleşmesi Türkçede de İngilizce
adının kısalması ile anılır.) isminden de anlaşılacağı gibi, özellikle kadının yüzyıllar boyunca
maruz kaldığı ayrımcılığı önlemeye çalışır. Kadın haklarının literatürde uzun bir zaman için
insan hakları olup olmadığı tartışılsa da 1993 Viyana Deklarasyonu ve Eylem Planı 8.
maddesinde “Kadın hakları evrensel insan haklarının devredilemez ve ihlal edilemez bir
parçasıdır” diyerek tartışmaya son verir. Zira ayrımcılığın yasak olması insan haklarının en
temel değerlerindendir.

11.2. BM Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi
Sözleşmesinin İçeriği
Kadına Karşı her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesinin (CEDAW) amacı ve
taraf ülkelerin uygulamayı taahhüt ettikleri politikalar ikinci maddede şöyle düzenlenmiştir:
Devletler, kadınlara karşı her türlü ayrımı kınar, tüm uygun yollardan yararlanarak ve
gecikmeksizin kadınlara karşı ayrımı ortadan kaldırıcı bir politika izlemeyi kabul eder ve bu
amaçla aşağıdaki hususları taahhüt ederler:
a. Kadın ile erkek eşitliği ilkesini kendi anayasalarına ve diğer ilgili yasalara henüz
girmemişse dahil etmeyi ve yasalar ile ve diğer uygun yollarla bu ilkenin uygulanmasını
sağlamayı
b. Kadınlara karşı her türlü ayrımı yasaklayan ve gerekli yerlerde yaptırımları da içeren
yasal ve diğer uygun önlemleri kabul etmeyi
c. Kadın haklarının erkeklerle eşit temelde himayesini, yetkili ulusal mahkemeler ve
diğer kuruluşlarla kadının her tür ayrımcılığa karşı etkin bir şekilde korunmasını
sağlamayı
d. Kadınlara karşı herhangi bir ayrımcı hareket yapılmasından veya uygulanmasından
kaçınmayı ve kamu yetkilileri ile kuruluşlarının bu yükümlülüğe uyumlu olarak hareket
etmelerini sağlamayı
e. Herhangi bir kişi veya kuruluşun kadınlara karşı ayrım yapma girişimini önlemek için
bütün uygun önlemleri almayı
f. Kadınlara karşı ayrımcılık oluşturulan mevcut yasa, yönetmelik, adet ve uygulamaları
değiştirmek veya feshetmek için yasal düzenlemeler de dahil gerekli bütün uygun
önlemleri almayı
g. Kadınlara karşı ayrımcılık oluşturan bütün ulusal cezai hükümleri yürürlükten
kaldırmayı taahhüt eder.
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11.3. Türkiye ve Kadın Hakları
Türkiye son yıllarda kadın hakları alanında ciddi bir takım ilerlemeler sağlamasına
rağmen ihlallerin toplumda tamamen ortadan kaldırılması mümkün olmamıştır. BM Kadın
Hakları Komitesi’nin 2005 Türkiye Raporu çarpıcı bir takım ayrımcılık ve kadın hakları
ihlallerini içermektedir. Rapora göre, Türkiye’de mevcut sorunlar şöyle sıralanmıştır:
• Aile içi şiddet
• Başörtüsü yasağı
• Başörtüsü yasağından doğan eğitim hakkı ihlalleri
• Yetersiz koruma kurumları
• Ataerkil davranışlar
• Erken evlilik
• Namus cinayetleri
• Zorla evlilik
• Siyasette ve kamuda kadınların yetersiz temsil edilmesi

Bu ihlalleri ortadan kaldırmak amacıyla son yıllarda bazı mekanizmalar geliştirilmiştir.
Bunlar:
• Şikâyet hatlarının kurulması
• Kadın koruma merkezlerinin yaygınlaştırılması
• TBMM’de Fırsat Eşitliği Komisyonunun kurulması
• Kadına karşı şiddetin suç kapsamına alınması
• Anayasa’da kadın-erkek eşitliğinin düzenlenmesi
• Kadına yönelik pozitif ayrımcılığın anayasal güvenceye alınması
• Avrupa Konseyi’nin Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve
Bunlarla Mücadeleye İlişkin Sözleşmeyi içine alan bir Ailenin Korunması ve Kadına
Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılmasına Dair Kanun (2012) yapılması.
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Bütün bu tedbirlerden istenilen düzeyde bir sonucun alınması zaman alabilir, kısa
vadede çok da süreci olumlu etkilediklerini söylemek zor görünmektedir. Aile içi şiddet ve
kadına yönelik şiddet ve ölüm haberleri, medyada sık sık yer almaktadır.
Bu çerçevede Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılmasına
Dair Kanun (2012) çok önemli bir yasal çerçeve sunmaktadır. Özellikle kadına yönelik şiddet
ve aile içi şiddet kavramlarının tanımlanması ve suç kapsamına alınması önemli noktalardır.
Yasaya göre, Ev içi şiddet, “Şiddet mağduru ve şiddet uygulayanla aynı haneyi paylaşmasa da
aile veya hanede ya da aile mensubu sayılan diğer kişiler arasında meydana gelen her türlü
fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddeti” kapsarken, kadına yönelik şiddet: “Kadınlara,
yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen cinsiyete dayalı bir ayrımcılık
ile kadının insan hakları ihlaline yol açan ve bu Kanunda şiddet olarak tanımlanan her türlü
tutum ve davranışı” ifade etmektedir. Bu tür şiddete maruz kalan kadınlara yasal tedbirler
yanında koruyucu idari önlemler de Kanun’un 3. maddesinde öyle sıralanmıştır:
a) Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir
yerde uygun barınma yeri sağlanması.
b) Diğer kanunlar kapsamında yapılacak yardımlar saklı kalmak üzere, geçici maddi
yardım yapılması.
c) Psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti
verilmesi.
ç) Hayatî tehlikesinin bulunması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici
koruma altına alınması.
d) Gerekli olması hâlinde, korunan kişinin çocukları varsa çalışma yaşamına katılımını
desteklemek üzere dört ay, kişinin çalışması hâlinde ise iki aylık süre ile sınırlı olmak
kaydıyla, on altı yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının
yarısını geçmemek ve belgelendirilmek kaydıyla Bakanlık bütçesinin ilgili tertibinden
karşılanmak suretiyle kreş imkânının sağlanması.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde medya’ya ve habercilere düşen görevde çok
önemlidir. İkinci bölümde özellikle kadınlara ilişkin haberlerde kullanılması gereken dil,
yapılması gerekenler ve yapılmaması gerekenler bölümünü bu olguyu da dikkate alarak
değerlendiriniz.
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Uygulamalar

8 Mart dünya kadınlar gününün ortaya çıkışını öğreniniz.
25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı mücadele ve uluslararası dayanışma günü nasıl
ortaya çıktı? Mirabel kardeşlerin hikâyesini öğreniniz.
Emma Goldman ve Nezihe Muhittin kimdir öğreniniz.
(Feminist yazarların bazıları hiyerarşiyi anımsattığı düşüncesi ile büyük küçük harf
kullanımından hoşlanmaz yalnızca küçük harf kullanırlar, bu nedenle yukarıdaki yazıda
büyük harf kullanılmaması yazım hatası değil tercihtir)
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Uygulama Soruları

8 Mart Dünya Kadınlar günü ile 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı mücadele ve
uluslararası dayanışma gününü karşılaştırarak hangi ihtiyaçlara yanıt verdiklerini tartışınız
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde kadın hakları mücadelesinin ve feminist mücadelenin tarihsel seyir içinde
kadın haklarının gelişimine katkısını aktararak, bugün kadının insan hakları olarak adlandırılan
ve kadınların tarihsel eşitsizliklerini telafi etmenin yollarından biri olarak görülen temel hak ve
özgürlükler tartışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)

Birinci dalga feminizmin felsefi temeli aşağıdaki ekollerden hangisine dayanır?

a)

Merkantalizm

b)

Liberalizm

c)

Feminizm

d)

Pragmatizm

2)
Kadının insan haklarını korumayı amaçlayan CEDAW sözleşmesinde kadına
yönelik ayrımcılık karşıtı devlet politikalarına duyulan ihtiyaca özel vurgu yapılır
a)

Doğru

b)

Yanlış

3)
Birinci dalga feminizm kadın ve erkek arasındaki benzerliklere vurgu yapar ve
eşitlik talep eder
a)

Doğru

b)

Yanlış

4)

İkinci dalga feminizim cinsler arası farklılıklara vurgu yapar

a)

Yanlış

b)

Doğru

5)

Birinci dalga feministler arasında yer alan isim aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Barbara Cartland

b)

Marie Curie

c)

Sarah Grimke

d)

Zaha Hadid
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6)

Aşağıdakilerden hangisi ikinci dalga feminizmin sloganlarındandır?

a)

Ev işine hayır

b)

Eğitim hakkı engellenemez

c)

Evliliğe hayır

d)

Özel (Kişisel) olan politiktir

7)
BM Kadın Hakları Komitesi’nin 2005 Türkiye Raporu çarpıcı bir takım
ayrımcılık ve kadın hakları ihlallerini rapor etmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Türkiyede sorun
alanları içinde sayılmıştır?
a)

Şiddetli geçimsizlik

b)

Düşük ücret

c)

Ev içi şiddet

d)

İstihdam yetersizliği

8) Birinci dalga ve ikinci dalga feminizmi karşılaştırarak farklılıklarını öğrenin.
9) BM Komitesinin 2005 yılı Türkiye Raporunda hangi kadın sorunları öncelikli tespit
edilmiştir?
10) BM CEDAW’ı hangi yıl onaylamıştır, Türkiye CEDAW’ı kaç yıl sonra
imzalamıştır?

Cevaplar
1) B
2) A
3) A
4) B
5) C
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6) D
7) C
8)
9)
10)
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12. KADIN SORUNLARINA DUYARLI MEDYA DİLİ VE
UYGULAMALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde medya dil ve ideoloji arasındaki ilişki bağlamı gözden geçirilecektir.
Ardından neden medyada kadına ve kadın sorunlarına ilişkin haber dilinin özen gerektirdiği
tartışılarak kadın haberlerinde izlenmesi gereken ilke ve rehberlerden örnekler verilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Medya ideoloji ve dil arasındaki ilişki neden önemlidir?
Kadın hitabı ile bayan hitabı arasındaki fark nedir?
Kadınlara ilişkin haber üretiminde dil kullanımı kadın sorununun çözümüne katkıda
bulunabilir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kadınlara
üretimi

ilişkin

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

haber Kadınlara ilişkin haberlerde Ders içeriğinin ışığında
hak temelli yaklaşım, ilke ve yapılacak
haber
rehberlerin öğrenimi
karşılaştırmaları aracılığı ile
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Anahtar Kavramlar

Söylem, İdeoloji, Teun van Dijk, Ruth Wodak, Foucault, Althusser, kadın haberciliğine
ilişkin ilke ve rehberler
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Giriş
Kadın haklarının uluslararası insan haklarının bir parçası olduğu ve kadına yönelik
şiddetin düzeyi değişse bile dünyanın tüm toplumlarında ortak bir sorun olduğu bir vakıadır.
Bu sorun 1985 yılında ülkemizce de imzalanan sözleşmenin üzerinden kırk yılı aşkın bir süre
geçmesine rağmen devam ettiğide bir gerçektir. Dünya toplumu eşitlikçi temelde düzenlenen
insan haklarının kadını gerçek anlamda koruyamadığını geç fark etmiş ve 1970’li yıllarda
kadına yönelik ayrımcılıkları içine alan kadın haklarını geliştirmiştir. Bugün oldukça yaygın
olan kadın hakları söylemi, maalesef dünyadaki kadına yönelik ayrımcılıkları ortadan
kaldıramamıştır. Ülkemizde de bu ayrımcılıklar köklü bir takım yasal düzenlemelere rağmen
istenilen oranda azaltılamamıştır. Kadına yönelik ayrımcılık ve şiddetin ortadan kaldırılması
için yasal düzenlemelerin yanında kültürel dönüşümün de zorunlu olduğu bir gerçekliktir.
Kültürel dönüşümde en önemli aktörler arasında medya başta gelmektedir. Bu nedenle
medyanın kadın sorunlarına çözüm üretmek amacıyla hangi ilke ve prensiplere başvurması
gerektiğini tartışmak yararlı olacaktır.
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12.1. Haber Metninin İnşası: Dil, Temsil ve Bilinç
Roger Fowler, Edward Sapir, Benjamin Lee Whorf ve M. A. K. Halliday gibi
dilbilimcilerin çalışmaları göstermektedir ki dilin semantik yapısı ile biliş arasında nedensel bir
bağlantı vardır ve bu bağlantı dolayısı ile dil, düşünceyi etkiler. Dilin yapısı dünyaya ilişkin
bilişsel deneyimlerimizi etkileyen başlıca faktörlerden biridir. Televizyon ve gazete ya da
internet haberlerinde olduğu gibi haber de dilsel bir yapıdır.
“Haber dünyanın dilsel olarak sunumu ve temsilidir. Çünkü dil bir semiyotik koddur ve
temsil edilenin özünde sosyal ve ekonomik kökeni olan bir değerler bütününü empoze eder. Bu
nedenle de diğer bütün söylemler gibi kaçınılmaz olarak haber, sözünü ettiği olguyu inşa
yoluyla modeller. Haber inşanın bu anlamıyla temsildir; gerçeğin değerden bağımsız bir
yansıması değildir… Bu noktada şunu varsayabiliriz ki, metinde yer alan dilsel ifadenin her bir
hususi formu- sözcük seçimi, sentaks seçimi- bir neden taşır. Her zaman aynı şeyi söylemenin
değişik yolları vardır ve bu yollar tesadüfî değildir. İfadedeki farklılıklar ideolojik ayrımlar (bu
nedenle de temsil farklılıkları) taşır… Dilsel yapının benzer nitelikte diğer özellikleri de
bilinçaltı yollarla gazetenin ideolojik uygulamasının temsili olarak iş görür… Mevcut medya
bilim çalışanlarının standart pozisyonları haberin toplumsal ve semiotik yaklaşımla anlaşılması
gereken bir inşa olduğu şeklindedir ve her kes dilin bu inşa sürecindeki önemini kabul
etmektedir.”128
Fowler ifadedeki farklılığın ideolojik farklılığa tekabül ettiğini bazı örneklerle gösterir;
Bu örneklerden birinde Doğu Avrupa sınırının açılmasının “Kızıllar Batıya Yöneldi” şeklinde
başlıklandırılması ile “Binler Batı Almanya Sınırından İçeri Girdi” şeklinde
başlıklandırılmasının arasındaki farkın anlamlı olduğunu belirtmektedir. Van Dijk ise haberde
anlamlandırmanın sözcük seçimleri dolayımı ile bir temsil yarattığını ve bu temsilin ideolojik
bir işlev üstlendiğini şu sözlerle belirtir; “Birisine ‘özgürlük savaşçısı’, ‘isyancı’, ya da ‘terörist’
deyip demememiz böyle bir insan hakkındaki düşüncemize oldukça bağlı olan sözcüksel
seçimimizle ilgilidir. Konuya ilişkin düşüncemiz de sırasıyla ideolojik konumumuza ve o
kişinin ait olduğu grup hakkındaki tutumlarımıza bağlıdır.”129 Bütün bunlar göstermektedir ki
sözcüksel seçimlerimiz ve onların yarattığı anlamlar aynı zamanda ideolojik bakış açılarının
ürünü ve yeniden üreticisidirler. Bu nedenle bu çalışma insan hakları haberlerinin
başlıklandırılmasına ve başlıkların inşa ettiği söylemin analizine ve söylemin
anlamlandırılmasında sözcük seçimine özel bir önem vermektedir.

12.2. Haber, Söylem ve İdeoloji
Anlamlandırmanın iktidar gerektirdiği ve iktidarın ideolojisi ile yakından ilişkili
olduğunun açığa çıkması ile Eleştirel Medya Çalışmaları ideoloji ve ideolojik söylemlere özel
bir önem vermiştir. Modern toplumun en etkili ideolojik kurumlarından birinin kitle iletişim
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araçları olduğu ve ideolojilerin büyük oranda söylem yoluyla edinildiğinin açığa çıkmasıyla
toplumsal pratiklerimizin pek çoğunun ideolojiler tarafından telkin edildiği ve söylemler
dolayımı ile egemen ideolojinin dolaşıma girdiği üzerinde durulmuştur. Althusser, Gramsci ve
Foucault bu çalışmaların temel izleklerini belirlemiş düşünürlerdir. Bu çerçeveden bakıldığında
yüz yıllardır ataerkinin (erkek egemenliği) iktidar olduğu toplumlarda inşa edilen dilin eril
(erkek) dili olduğu ve bu dilin kadınların lehine inşa edilmeyeceği aşikârdır. Yanlızca dilimize
işlemiş ve zihin dünyamızı biçimlemiş kadın karşıtı deyim ve atasözleri bile erkek ideolojisinin
kadına yaklaşımının özgün kanıtlarıdır.
İlginçtir, yukarda değinildiği gibi insan hakları ve medya çok özel bağla birbirine bağlı
iki kavram olduğu gibi söylem, ideoloji ve insan hakları da birbirleriyle özel etkileşim
içindedirler ve özellikle Foucault’un söylem çalışmaları 68’lerin politik olarak aktif Paris
günlerinde onun insan hakları eylemcisi olarak yoğun bir şekilde çalıştığı dönemlerin ürünüdür.
Başta politik tutukluların politik hakları, işçilerin sosyo-ekonomik hakları, Cezayir’in
bağımsızlığı mücadelesi veya diğer bir değişle, ulusların kendi kaderlerini tayin hakkı gibi çok
yönlü etkin hak mücadelesi sürecinde söylem çalışmalarına yoğunlaşmıştır.
Althusser in olağan üstü kavrayıcı tanımıyla ideoloji “bireylerin gerçek varoluş koşulları
ile aralarındaki imgesel ilişkilerin bir temsilidir.”130 Althusser’de ilişkinin imgesel karakteri ve
temsili niteliği, ideolojinin tahrif edici ve aldatıcı niteliğine gönderme yapar. Ancak özelde
Althusserin bu ideoloji tanımı genelde Marksist Fransız yapısalcıların yanlış bilinç olarak
ideoloji kuramsallaştırmaları Foucault için sorunludur ve çalışmalarında ideoloji yerine
söyleme yönelmiştir. Bu tutumun bugün de kültürel ve eleştirel kuramcılar için geçerli
olduğunu belirten Sara Mills, bunun politik bakışla ilgili olduğunu belirtir ve ekler;
“Foucault’nun söylem üzerine çalışmalarının çoğu ideoloji terimiyle diyaloga ve tartışmaya
açıktır ve bir anlamda söylem terimi ideolojiyle bir diyalog içerisinde ve ideolojinin tanımına
tepki veren bir şekilde tanımlanır.”131 Bu nedenledir ki Foucault, yanlış bilinç olarak ideolojiyi
tanımlamanın doğru bilinç olabileceği yanılsaması yaratacağını oysa bütün bilginin toplumsal,
kurumsal, söylemsel baskının bir bileşkesi tarafından belirlendiğini bu bilginin bir kısmının
baskın söylemlere meydan okuyacağını bir kısmının onlarla işbirliğine gideceğini öne sürer.
Yapısalcı Marksist Althusser ile Post yapısalcı Foucault arasındaki temel yaklaşım farkı Özne
ve Devlet kurgusundadır. Althusser için Devlet en üst belirleyendir ve iktidar ilişkilerinin
kaynağıdır. ‘Devletin baskı aygıtları’ olan ordu, polis ve mahkemeler ‘zor kullanarak işlerken,
‘devletin ideolojik aygıtları’ olan medya, aile, okul, kilise ise ideolojiyi kullanarak işlev
görür.132 Oysa Foucault iktidar ve güç ilişkilerinin Devlet’in sınırlarından öteye uzandığı ve
insanlar arasındaki her bir etkileşimde uzlaşılmış, günlük hayatın her alanında dolaşımda
olduğu görüşündedir.
Alt yapının üst yapıyı belirlediği iddiasındaki yapısalcı kuramın altyapıdaki
değişiklikle üst yapı yani ideolojik kurgunun da değişebileceğini ve doğru bilince
ulaşılabileceğini, baskılara direnip kendi eylemlerini denetleyebilen özne-insanın buna
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muktedir olduğu yargısına karşılık, Foucault kapitalizmi değişmez bir veriymişçesine aldı ve
kapitalizm içindeki iktidar ilişkilerinin söylemsel çözümlemesine yöneldi. Bu noktada iktidarın
toplumlar üzerindeki gücünü ‘hegemonya’ kavramıyla açıklayan İtalyan Komünist Partisinin
kurucusu Gramsci’nin eleştirel çalışmalara katkısı da özellikle İngiliz Kültürel Çalışmalar
ekolünü etkilemiştir. Gramsci,133 toplumu ve kültürü rekabet halindeki ideolojilerin egemenlik
mücadelesinin temel alanı olarak tanımlamış ve hegemonyanın okul ve mahkeme gibi ideolojik
etki mekanizmalarının aracılığı ile kurulduğunu savunmuştur. Hayat karşısında nesnel bir
tarafsızlığın mümkün olmadığını bunun özellikle entelektüeller için geçerli olduğunu belirten
Gramsci’nin entelektüelin devletin egemen ideolojisini yeniden üretmedeki rolü medyayla
ilişkili olarak eleştirel okul tarafından yeniden ele alınmıştır. Bourdieu’nun ifadesiyle bu
noktada medyayla ‘suç ortaklığı’ yapan entelektüellere, sermayedarlara ve her iki gurupla da
bağlantılı olan gazetecilere güvenilemez. 134 Bütün bu kavramsal çerçeve Eleştirel Medya
Çalışmalarının iktidar, hegemonya, direniş gibi temel izlekler çerçevesinde ideoloji ve söylem
çalışmalarına odaklanmasında temel teşkil etmiştir.
Van Dijk’ın da belirttiği gibi ideolojiler büyük oranda söylem yoluyla edinilir ve
söylemi dolaşıma sokan temel kurum kitle iletişim araçlarıdır. Daha ötesi Van Dijk kamusal
söylemin ideolojik boyutunun pek çok sözlü olmayan pratikler, örgütsel yapılar ile firmaların
ya da kurumların diğer nitelikleri tarafından da biçimlendiğini ifade eder ve ekler:
“Örneğin haber sunmanın ideolojisi yalnızca haber bülteninin tarzı ve içeriği ile sınırlı
değildir, aynı zamanda haber toplama, kaynaklarla ilişkilenme, diğer gazetecilerle ve haberde
rolü olan kimselerle etkileşim ve gazetecilerin profesyonel etkinliklerinin ( toplantılar, son
teslim tarihleri, v.s) düzenlenmesini de telkin eder. Gazetecilerin hem profesyonel hem de diğer
toplumsal (cinsiyet, etnik, sınıf, yaş, v.b) ideolojileri temel olarak kimin araştırılacağını,
gözleneceğini, dinleneceğini, kiminle görüşme yapılacağını ya da kimden söz edileceğini
düzenler. Bu nedenle, günlük haberleri ve gazete ya da televizyonda program yapmayı
tanımlayan bir yığın etkinliğin kendisi ideolojik dayanaklı olabilir. Ve çeşitli toplumsal
grupların üyeleri olarak yer alan toplumsal aktörlerden temel olarak etkilenebilir.”135
Bütün bu bilgiler ışığında kadına ilişkin haberlerde, film, dizi, sabah kuşağı gibi diğer
medya çıktılarında üretilen dilin iktidar ve onun egemen ideolojisi ve söylemiyle yakından ilgili
olacağı açıktır. Ataerkil- erkek egemen iktidar yapılarınca belirlenen kadına karşı erkek
egemenliğinden yana, taraflı vekadını güçten düşürücü bir söylemin hâkim olduğu gerçeği
karşısında neler yapılabilir. Hak temelli gazetecilik uygulamaları kapsamında aşağıdaki
kurallara dikkat etmek, erkek egemen söylemin değişimine katkıda bulunabilir.
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12.3. Kadınlara İlişkin Haberlerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine
Saygı: İlke ve Rehberler
Dil, ideoloji, söylem üretimi ve bunların iktidarla ilişkilerinin medya açısından önemini
değerlendirdiğimiz önceki bölümlerde tartışıldığı üzere kadınları içeren bir toplumsal eşitlik
oluşturmak toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten bir dilin medyada yaygınlaşması ile toplumsal
yaygınlık kazanma imkânı bulacaktır. Konuyla ilgili internet üzerinden de erişilebilecek temel
ilke ve rehberler yol açıcıdır. Bunlar arasında yer alan TGC kadın Komisyonunda kadın
Danışma Grubu üyesi gazeteciler tarafından hazırlanarak, TGC tarafından yayınlanan “Kadın
ve Medya: Toplumsal Cinsiyet Eşitlikçi Haber Kılavuzu” adlı çalışma ve femifesto tarafından
hazırlanıp, Cinsel Suçlarla Mücadele Derneğince yayınlanan “Cinsel şiddet alanında hak
temelli yayıncılık” adlı iki çalışma özellikle yol göstericidir. Yanısıra Uçan Süpürge Kadın
İletişim ve Araştırma Derneğince yayınlanan “Haberciler için el kitabı” da bu alanda
başvurulması gereken bir diğer bilgi kaynağıdır. Bu çalışmalardan alıntılanan ilke ve uyarıların
bir kısmı aşağıda verilmiştir. Bu ilke ve rehberlerle uyumlu hak temelli gazetecilik
uygulamaları toplumsal cinsiyet rollerinin eşitlik lehinde dönüştürülmesine katkıda
bulunabilecektir.

Kadın Cinayeti Haberi Yaparken
Haberi failin ifadesine dayanarak tek taraflı yazmayın, ölen kadın kendi iddialarını artık
dile getiremez.
Habere birçok kaynaktan ulaşın, yalnızca polis ve adliye tutanakları ile yetinmeyin,
kadın kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, maktule destek veren eylem ve görüşlere
haberinizde yer verin.
Kalıp yargılardan (stereotip), önyargılardan uzak durmak için çaba harcayın.
Kadın cinayetini meşrulaştıracak cinnet, kıskançlık, töre, namus gibi
gerekçelendirmelerden ve aşk cinayeti vb kavramları kullanmayın. Bu tür bahaneler içeren
haberlerin mahkemelerde ‘haksız tahrik indirimi’ talebinde bulunmak için delil olarak
sunulduğunu unutmayın.
Haberlerde cinayet öncesi kadının adli başvurular, koruma talebi gibi taleplerini
inceleyiniz. Görevini yerine getirmeyen devlet kurumu ve ya görevlileri, destek sağlamayan
aile gibi etkenleri belirtiniz.
Melodramatik haber dilinden veya şiddet pornografisi dilinden uzak durun, cinayeti
dramatize etmeyin, cinayet haberini magazinleştirmeyin.
Öldürülen kadının bedenini teşhir etmeyin, zanlı ve zihniyetini teşhir edin.
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Haberde 5N1K kuralını uygularken “neden” sorusunun yanıtını failin sözde
gerekçelerinde değil, cinayete giden süreçte de arayın.
Bilimsel veriler kadın cinayetleri öncesinde aile içi şiddet olduğunu göstermiştir. Şiddet
haberi yaparken kadını tehlikeye sokmayın.
Kadın cinayet haberi yaparken erkek egemen ideolojiyi sorgulamaktan kaçınmayın.

Kadına Yönelik Şiddet Haberlerinde
Şiddet uygulayan erkeğin işsizlik, yoksulluk gibi gerekçelerle suçunu hafifletmesine
alet olmayın.
Şiddet uygulayan erkeğin “hasta” olduğu tedaviye ihtiyaç duyduğuna vurgu yaparak
suçu ve suçluyu masumlaştırmayın.
Unutmayın şiddet sistematik olarak kadına yönelir, bunu sorgulayın.
Şiddet bir suçtur unutmayın, din, gelenek, kültür gibi gerekçelerle anlayış göstermek
suçu meşrulaştırır.
Sorun kamusal bir sorundur, kamunun sorumluluklarını da teşhir edin.
Şiddete uğrayanın değil, şiddet uygulayanın fotoğraflarını yayınlayın.
Şiddet mağdurlarına yol gösterecek somut bilgiler vererek, şiddete uğrandığında nasıl
yardım alınabileceği hakkında okurunuzu bilgilendirin.
Şiddete uğrayan kişinin mesleği (örn: seks işçisi) veya cinsel yönelimi (örn: trans birey)
önyargıya açıksa saldırı için ‘haklı neden’ olarak algılanmasına neden olmayın.

Çocuk Yaşta Evlilik (Çocuk Gelin) Haberi Yaparken
Haberinizde çocuk bireylerin evlendirilmesinin suç olduğunu vurgulayın.
Haberi çarpıcı kılmak için, cinsiyetçi, sansasyonel, klişeler kullanmayın.
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Uygulamalar

Kadın cinayeti veya kadına yönelik 3 haber seçiniz ve ders metninde yer alan ilkeler
açısından inceleyiniz.
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Uygulama Soruları

Seçtiğiniz haberin başlığı ve spotunda, konuyu magazinleştiren sansasyonel bir dil
kullanımı var mıdır?
Haber içeriğinde fail ve maktul-şiddete uğrayan hangi sıfatlarla tanımlanmıştır?
Haberde suç mu, suç bahaneleri mi öne cıkmıştır?
Suç veya durumun insan hakları- ihlali yönünden değerlendirilmesi yer almışmıdır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde medya dil ve ideoloji arasındaki ilişki bağlamı gözden geçirilmiştir.
Ardından neden medyada kadına ve kadın sorunlarına ilişkin haber dilinin özen gerektirdiği
tartışılarak kadın haberlerinde izlenmesi gereken ilke ve rehberlerden örnekler verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
“İdeoloji bireylerin gerçek varoluş koşulları ile aralarındaki imgesel ilişkilerin
bir temsilidir.” Verilen ideoloji tanımı hangi düşünüre aittir?
a)

J. J. Rousseau

b)

A. Einstein

c)

L. Althusser

d)

C. Levi-Strauss

2)

Althusser Fransız yapısalcılık okuluna mensup bir düşünürdür.

a)

Doğru

b)

Yanlış

3)

Foucault post yapısalcılık okuluna mensup bir düşünürdür.

a)

Yanlış

b)

Doğru

4)
“İdeolojiler büyük oranda söylem yoluyla edinilir” diyen eleştirel söylem analizi
teorisinin kurucuları arasında yer alan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
a)

R. Wodak

b)

E. Fairlough

c)

T. Van Dijk

d)

A. Saphir

5)
“Kadın ve Medya: Toplumsal Cinsiyet Eşitlikçi Haber Kılavuzu” adlı çalışma
hangi gazetecilik meslek örgütü tarafından hazırlanmış ve yayınlanmıştır?
a)

Basın İlan kurumu
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b)

RTÜK

c)

Basın Konseyi

d)

TGC-Türkiye Gazeteciler Cemiyeti

6)
“Cinsel şiddet alanında hak temelli yayıncılık”adlı çalışma hangi kurum
tarafından yayınlanmıştır?
a)

Aile bakanlığı

b)

Kadın araştırmaları derneği

c)

Kadın sorunları genel müdürlüğü

d)

Cinsel suçlarla mücadele Derneği

7)

Cinsel şiddet faillerini haberleştirirken nelere dikkat edilmelidir?

8)

Kadın cinayetleri haberleştirilirken nelere dikkat edilmeli midir?

9)
Çocuk gelinlerle ilgili haberlerde çocuk evliliğinin suç kapsamında olup
olmadığına dikkat çekilmesi etik kurallara neden uygundur?
10)
Kadınlara yönelik suçları
gazeteciler nelere dikkat etmelidir?

meşrulaştırmamak,

normalleştirmemek

için

Cevaplar
1) C
2) A
3) B
4) C
5) D
6) D
7)
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8)
9)
10)
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13. NEFRET SÖYLEMİ VE ÖTEKİLEŞTİRMEYE KARŞI BİR İNSAN
HAKKI OLARAK BARIŞI VE BARIŞ DİLİNİ SAVUNMAK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde toplumsal barışın zorunlu koşulu olan insan hakları ile toplumda barış
dilinin hakim olmasının önemi üzerinde durulacaktır. Bu kapsamda barış tanımı, barış
eğitiminin temelini oluşturan demokrasi ve insan hakları bilincinin önemi vurgulanmaktadır.
Ayrıca bu bölümde medya aracılığı ile yaygınlaştırılan ötekileştirme ve nefret söyleminin
toplumsal barışa zarar verici etkileri incelenerek çeşitli uluslar arası örnekler üzerinden
tartışılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Ötekileştirme nedir?
Nefret söylemi ve suçu nedir?
Negatif Barış nedir, pozitif barış nedir?
Barışın olmadığı yerde insan hakları, insan haklarının olmadığı yerde toplumsal barış var
olabilir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Barış ve insan hakları ilişkisi Barışı içselleştirme

Nefret söylemi, ötekileştirme Toplumsal
ve çatışma
kaçınma

Dünya
tartışılması

örneklerinin

çatışmadan Dünya
tartışılması

örneklerinin
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Anahtar Kavramlar

Ötekileştirme, Nefret söylemi, Nefret suçu , Negatif barış, Pozitif barış
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Giriş
Ötekileştirme, nefret söylemi ve bu amaçla gerçekleştirilen medya manipülasyonu
sosyal barışı yaralayan unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmalar Türkiyede manşet ve
haberlerin her geçen gün daha çok nefret söylemi içerdiğini göstermektedir. Medya
anlatılarının ve haberlerin sosyal grupların inşasında ve temsilinde oynadığı önemli rol dikkate
alındığında hak temelli gazeteciliğin uzak durması gereken nefret söylemi ve ötekileştirme
üzerinde durulması gereken konular arasındadır. Bu amaçla bu bölümde medya aracılığı ile
yaygınlaştırılan ötekileştirme ve nefret söyleminin toplumsal barışa zarar verici etkileri
incelenerek çeşitli uluslar arası örnekler üzerinden tartışılacaktır.
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Uzun zaman nefret söylemine maruz bırakılan gazeteci ve insan hakları eylemcisi Hrant
Dink, AGOS gazetesindeki köşesinde “Evet kendimi bir güvercinin ruh tedirginliği içinde
görebilirim, ama biliyorum ki bu ülkede insanlar güvercinlere dokunmaz” diye yazmıştı. (10
Ocak 2007) Birkaç hafta sonra Hrant Dink 16 yaşında bir çocuk tarafından öldürüldü. Nefret
söyleminin nefret suçuna dönüştüğü bu olayda medyanın rolünü çocuktan katile dönüşen suçlu
mahkemede şu sözlerle ifşa ediyordu; “Dinki vatan haini gösteren gazete manşetleri suçludur.”
(Bianet, 6 Nisan 2011)
Çalışmalar göstermektedir ki, etnik-dini-cinsiyet gruplarına yönelik nefret söylemi
medyada, politik konuşmalarda ve hatta ders kitaplarında yaygınlıkla mevcuttur. Bu nedenle
nefret söylemi genel söylemde normalleşmektedir. Bu normalleşme nefret suçlarını
meşrulaştıran bir ortam yaratmaktadır.

13.1.1. Nefret Söylemi
Nefret söyleminin tanımı üzerinde bir uzlaşma olmasa da Bockman ve Petrosino’nun da
belirttiği gibi “Hedef aldığı grubu yaralamak ve aşağılamak amacıyla kullanılan her türlü ifade”
nefret söylemidir. Cowan ve Khatchadorian ise “Nefret söylemi, nefret suçlarının retorik
ifadesidir ve ırkçılık, cinsiyetçilik gibi temellerden beslendiğini belirtir. Ek olarak nefret
söylemi hedef aldığı grupları “ gayrimeşru, şeytani ve aşağı olarak” temsil eder niteliktedir. Bu
niteliği ilede nefret söylemi özünde mesaj suçudur ve söylemin veya suçun yöneldiği bireyin
ve mensubu olduğu grubun toplumda istenmediği mesajını verir. Bunun sonucunda da grup,
kendini dışlanmış ve tehdit altında hisseder, toplumla bütünleşmeyi zayıflatır kısaca
ötekileştirilir.

13.1.2. Ötekileştirme
“Her türlü kimlik arayışı kendini olmadığı şeyden ayrıştırmayı içerdiği için kimlik
politikaları daima ve gerekli olarak farklılık yaratma politikasıdır.” 136 Çağımızın önemli
düşünürlerinden, İstanbul doğumlu Benhabip’e ait bu sözlerin açıklıkla ortaya koyduğu gibi
kimlik inşasında ‘ötekileştirme’ zorunlu bir duraktır. ‘Kendi’ ‘ötekinden’ farklı özellikleri
vurgulanarak inşa edilirken her iki kimlikte inşa edilmiş olmaktadır. Wodak ve van Dijk’ın ırkçı
söylemlerin deşifresine yoğunlaştıkları çalışmalarında detaylandırıldığı gibi ‘kendi ’ veya bir
diğer değişle ‘biz’ kimliği grup içi kimlik olarak inşa edilirken ‘öteki’ veya ‘onlar’ grup dışı
kimlik olarak inşa edilir. 137 Bu noktada ‘biz’ ve ‘onlar arasındaki farklılıklar vurgulanarak

136

Seyla Benhabip, Democracy and Difference: Contesting the Boundaries of the Political, New Jersey,
Princeton University Pres, 1996, s. 3.
137
Bkz: Teun A. van Dijk, “Social Cognition and Discourse” International Conference on Social
Psychology and Language-Bristol, Bildiri metni ‘çevrimiçi’ http://www.discourses.org/download/articles 8 Mart
2007; Ruth Wodak, v.d. , Discoursive Construction of National Identity, Çev: Angelika Hirsh, University Pres,
Edinburg, 2009 (2. Baskı).
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kutuplaşma ve karşıtlık yaratılır. Böylelikle ayrımcı nitelikte bir farklılaştırma yaratılarak
kimlikler arası hiyerarşide makbul olan ve makbul olmayan belirginleştirilir.

13.1.3. Nefret Suçu
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) nefret suçunu şöyle tanımlar; “Hedef
alınan kişi, grup veya mülkiyetin gerçek veya algılandığı bir kimlik grubuna aidiyeti nedeniyle
saldırıya uğraması” nefret suçudur der. Ayrıca tanımlama “Grup gerçek veya yanlış algılanmış
bir ırk, ulus veya etnik köken, dil, renk, din, cinsiyet, yaş, zihinsel veya fiziksel engellilik, cinsel
yönelim veya diğer benzer faktörler temelinde oluşabilir.” Bu tanımlamada dikkat çekilmesi
gereken ilk özellik, gerçek veya algılanan kimlik aidiyeti vurgusudur. Kimlik aidiyetinin ise bir
azınlık aidiyeti olarak tanımlanması önemlidir. İkinci dikkat çeken özellik ise suçun sadece
belli kimliklere ait kişilere karşı değil belli bir kimliğe ait mülklere karşı işlenmesinin de nefret
suçu kapsamında olmasıdır. Örneğin yurtdışındaki bir camiye yapılacak saldırı veya Türkiye’de
mevcut bir kilise veya sinagoga veya cemevine yapılacak saldırı da nefret suçu kapsamında
değerlendirilir.

13.2. Medyadaki Nefret Söylemi ve Ötekileştirmenin Vahşi Sonuçları:
Ruanda Soykırımı
Nefret söylemini ‘öldüren söylem’ olarak tanımlamak aşırıya kaçmak olmaz bilakis
nefret söylemi ile nefret suçu arasındaki ilişkiyi ortaya koyan bir tanımlama olacaktır. Öldüren
söylemin çağımızda özellikle eski Yugoslavya ve Ruanda iç savaşı sonucunda ortaya çıkan
soykırımlara nasıl hizmet ettiği ve bu noktada medyanın ölümcül rolünü tartışmak yararlı
olacaktır.
Ruanda tarihi olarak bir Belçika sömürgesi olarak ortaya çıkmış, grup hakları
bölümünde incelediğimiz ‘kendi kaderini tayin hakkı’ çerçevesinde bağımsız bir Afrika ülkesi
olmuştur. Ancak Belçikanın sömürge yönetimi sırasında halkı bölerek yönetmek amacıyla
yarattığı yapay etnik grup oluşturma politikası ve yönetimlerin azınlık haklarını hiçe sayan
politikaları nedeniyle ulusal birlikten uzaklaşmış ve 20. Yüzyılın en acımasız soykırımlarından
biri gerçekleşmiştir. Bu soykırımda Hutu ve Tutsi olarak iki ayrı etnik grup olduğu iddia edilen
gerçekte aynı etnik toplumun üyeleri olan Ruandalılardan çoğunluğu Tutsi ve ılımlı Hutulardan
oluşan sekiz yüz bin insan 1994 yılında öldürülmüştür. Bu soykırımda anahtar rol oynayan aşırı
milliyetçi Hutu radyosu Radyo Libre des Mille Collines ve Ulusal Ruanda Radyosu ve çeşitli
gazeteler açıkça ölüm listeleri yayınlamış hatta insanların nasıl öldürüleceğine dair bilgiler
vermişlerdir. BM Uluslararası Ceza Mahkemesi Ruanda soykırımının görüşüldüğü davada
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açıkça medyanın suçunu ve rolünü ifade etmiş ve ‘kitle iletişiminin nefret söylemi soykırım ve
insanlık suçuna neden olduğunu belirtmiştir.138
Medya ve kitlesel kıyımlar arasındaki açık ilişki Bosna savaşında da açıktır. Yugoslavya
Sosyalist Cumhuriyetinin dağılmasından sonra Sırp, Hırvat ve Bosnalı etnik gruplar arasında
ortaya çıkan etnik çatışmada iki yüz bini aşkın Müslüman Bosnalı sistematik olarak yok edildi.
Bosnalılara yönelik soykırım ve etnik temizlik ABD bakanı Richard Holbrooke tarafından
“Batı’nın 1930’dan bu yana yaşadığı en büyük başarısızlık olarak nitelendirilmiştir. Sırp
medyasının bu vahşette oynadığı rol ise Bennet tarafından “Yugoslavya’nın parçalandığı savaş
sürecinde en yıkıcı silsh medya olmuştur” sözleriyle konunun önemine vurgu yapar.
Yakın tarihimizden Ruanda ve Bosna soykırımları göstermektedir ki medya ve medya
aracılığı ile geniş kitlelere yayılan nefret söylemi soykırım ve insanlık suçlarına yol açmakta
gazeteci olduğu sanılan bazı kişileri katilleştirebilmektedir. Bu durum karşısında hak temelli
gazeteciliği ve barış gazeteciliği kapsam ve ilkelerine bağlı gazeteciler barış dilinin ve
söyleminin yaygınlaştırılması için çaba harcamalıdır.

13.3. Bir Hak Olarak Barış ve Medyada Barış Dilinin İnşası
Barış kavramı tarih boyunca, zaman ve mekâna ve ayrıca disiplinlere göre farklı farklı
anlamlarda kullanılagelmiştir. Dil Kurumu Büyük Sözlükte barış şöyle tarif edilmektedir: “1.
Barışma işi. 2. Savaşın bittiğinin bir antlaşmayla belirtilmesinden sonraki durum.3. Böyle bir
antlaşmadan sonra insanlık tarihindeki süreç.4. Uyum, karşılıklı anlayış ve hoşgörü ile
oluşturulan ortam.” Longmann English Dictionary de benzer tanımlarla barışı savaşın ya da
çatışmanın olmama hali olarak tarif etmektedir. Literatürde barış negatif ve pozitif barış ya da
barış ve gerçek barış olarak tasnif edilmektedir. Barış ya da negatif barış toplumda şiddetin
olmaması halidir. Gerçek barış ya da pozitif barış ise toplumda sosyal adaletin sağlanması, tüm
toplumsal kesimlerin tüm hak ve özgürlüklerinin gerçekleştirilmesi durumudur. İnsan hak ve
hürriyetlerinin sağlanması barış ortamının oluşmasıyla mümkündür. Savaş insan haklarının en
çok ihlal edildiği ve insanların büyük acı ve ızdıraplar çektiği zamanlardır.
Barış Çalışmaları alanının kurucusu Norveçli bilim insanı Johan Galtung da savaşın
olmadığı durumu ‘olumsuz veya negatif barış’ olarak tanımlar ve negatif barış ortamında
ırkçılık, azınlıkların ezilmesi, cinsiyet ayrımı, ekonomik sömürü, yoksulluk, siyasal kültürel
baskı gibi yapısal şiddet türlerinin sürdüğünü belirtir.
Barış aynı zamanda bir insan hakkı olarak da tanınmaktadır. BM Genel Kurulu 1984
yılında kabul ettiği ‘Barış Hakkı Deklarasyonu ile insanların barış hakkına sahip olduğu, barışın
sağlanmasının devletlerin yükümlülüğü arasında yer aldığı belirtilmiştir. Ek olarak, ülkelerin
savaş ve çatışmalardan kaçınmasına ve çatışmaların barışçıl yöntemlerle çözmesi gerektiğine
ve son olarak barışı ülke ve dünya düzeyinde sağlamanın hem devletler hem de uluslararası
Int’l Crim. Trib. For Rwanda trial Chamber I: Prosecuted v. Nahimana, Barayagwiza and Ngeze,
(Media Case).
138
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örgütlerin temel fonksiyonları arasında yer aldığına işaret etmektedir. Bu nedenle hak temelli
gazetecilik veya barış gazeteciliği ilkelerini içselleştirmiş gazeteciler barışı savunmak ve
yaygınlaştırmak, halkın geniş kesimlerini barış yolunda bilgilendirmek görevinden
kaçınmazlar. Yanısıra barış dilinin toplumda yaygınlaşmasını da kendilerine görev bilirler.
Negatif barış veya çatışma-savaş ortamlarında taraflar karşı tarafı kötülüğün kaynağı
olarak görme ve her türlü olumsuzluğu ‘öteki’ne atfederek onları insandışı, şeytani, yaratıklar
olarak temsil eden bir dil kullanımı ile aşağılayıcı, nefreti düşmanlığı yaygınlaştırırlar. Böylece
ayrımcı, eşitlikçi olmayan, adaletsiz politikalar toplum tarafından meşru ve normal görülür. Bu
noktada toplumda eştliğin, adaletin yanında durmak, sesi duyulmayanların sesini duyurmak,
güçsüzlerin yanında olmak hak temelli gazetecilik ve barış gazeteciliği ilkelerine sahip
çıkmakla mümkün olabilecektir.
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Uygulamalar

Hotel Ruanda filmini izleyiniz.
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Uygulama Soruları

Filmde BM ve Avrupa ülkelerinin barışçı bir rolü varmı varsa yeterli mi?
Filmde Global ve yerel medyanın rolü nasıl temsil edilmiştir?
Filmde soykırım suçu işleyen Hutularla soykırıma uğrayan Tutsilerin komşuluk
ilişkileri nasıl bir değişim göstermiştir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde toplumsal barışın zorunlu koşulu olan insan hakları ile toplumda barış
dilinin hakim olmasının önemi üzerinde durulmuştur. Bu kapsamda barış tanımı, barış
eğitiminin temelini oluşturan demokrasi ve insan hakları bilincinin önemi vurgulanmıştır.
Ayrıca bu bölümde medya aracılığı ile yaygınlaştırılan ötekileştirme ve nefret söyleminin
toplumsal barışa zarar verici etkileri incelenerek çeşitli uluslar arası örnekler üzerinden
medyanın kötü uygulama örnekleri tartışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
“Hedef aldığı grubu yaralamak ve aşağılamak amacıyla kullanılan her türlü
ifade” nefret söylemidir.
a)

Doğru

b)

Yanlış

2)
“Hedef alınan kişi, grup veya mülkiyetin gerçek veya algılandığı bir kimlik
grubuna aidiyeti nedeniyle saldırıya uğraması nefret suçudur.
a)

Yanlış

b)

Doğru

3)

İki numaralı soruda verilen nefret suçu tanımı hangi örgüt tarafından yapılmıştır.

a)

UN

b)

UNESCO

c)

AGİT

d)

ILO

4)

Savaşın olmadığı durumu ‘olumsuz veya negatif barış’ olarak tanımlanır.

a)

Doğru

b)

Yanlış

5)
Negatif barış ortamında ırkçılık, azınlıkların ezilmesi, cinsiyet ayrımı, ekonomik
sömürü, yoksulluk, siyasal kültürel baskı gibi yapısal şiddet türleri sürmez.
a)

Doğru

b)

Yanlış
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6)

Dördüncü soruda verilen negatif barış tanımlaması hangi sosyal bilimciye aittir?

a)

Kirkegard

b)

Heideger

c)

Harendt

d)

Galtung

8)

BM Barış hakkı Dekarasyonu hangi yıl yayınlanmıştır?

a)

1977

b)

1999

c)

1984

d)

1964

9)

Barış bir insan hakkıdır.

a)

Doğru

b)

Yanlış

10)

Negatif barış ve pozitif barış arasındaki farklar nelerdir?

11)

Pozitif barışla adilbarış kavramlarını karşılaştırınız.

Cevaplar
1) A
2) B
3) C
4) A
5) B
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6) D
7)
8) C
9) A
10)
11)
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14. ENTELEKTÜEL OLARAK GAZETECİNİN PORTRESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Gazetecinin entelektüel olarak portresinin gözden geçirildiği bu bölümde Filistinli
büyük ve cesur düşünür Edward Said’in yol göstericiliğinde entelektüel sorumluluklar gözden
geçirilecektir. Böylelikle 13 bölüm boyunca sunulan insan hakları, hak temelli gazetecilik gibi
konuların entelektüel ahlak ve sorumlulukla ilişkisi ve bağlantıları öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Entelektüel kimdir?
Entelektüel ile hak temelli gazetecilik ilkelerine bağlı gazetecilerin benzerlikleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Entelektüel sorumluluk

Entelektüel sorumluluk ve Entelektüel sorumluluk
hak
temelli
gazetecilik
arasındaki
benzerlikleri
kavramak
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Anahtar Kavramlar

Entelektüel, Edward Said, Gramsci, Benda
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Giriş
Bir entelektüel olarak gazetecinin portresini tanımlamaya kalkışsa idik muhtemelen
yaptığımız tanımlama hak temelli gazetecilik uygulamasını içselleştirmiş bir gazeteci portresi
olacaktı. Edward Said’in dediği gibi “Entelektüelin bir görevi de insan düşüncesini ve insanlar
arası iletişimi kıskacı altına alan klişeleri ve indirgeyici kategorileri kırmaktır… Entelektüel
bireyin hangi partiye yakınlıkduyarsa duysun, hangi ülkeden gelirse gelsin ve kendini aslen
nereye bağlı hissederse hissetsin, insanların çektiği acılar ve yaşadığı baskılar konusunda belli
doğruluk standartlarından şaşmaması” gibi özellikler hem bir entelektüelin hem de bir hak
habercisinin ortak özellikleridir. Bu nedenle bu bölümde Edward Said’in entelektüel adlı
çalışmasından yapılan bazı alıntıların Tuncay Birkan çevirisi ile ekte sunulmaktadır. Bölüm
okunduğunda görülecektir ki, gazeteci etik ve sorumluluğunun aynı zamanda entelektüel etikle,
ahlaklı insan portresiyle çok sayıda benzerlikleri vardır. Bu benzerliklerin kavranması ve
geleceğin bir Ortadoğu ülkesi olan Türkiyeli gazetecilerine medyada yapacakları
çalışmalarında yol gösterici olması için çağımızın büyük düşünürü Edward Said’den daha
büyük yol gösterici bulunamaz.
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Entelektüel Kimdir?

Edward Said
Entelektüelin bir görevi de insan düşüncesini ve insanlar arası iletişimi kıskacı altına
alan klişeleri ve indirgeyici kategorileri kırmaktır. Entelektüel bireyin hangi partiye
yakınlıkduyarsa duysun, hangi ülkeden gelirse gelsin ve kendini aslen nereye bağlı hissederse
hissetsin, insanların çektiği acılar ve yaşadığı baskılar konusunda belli doğruluk
standartlarından şaşmaması gerektiğini söylemeye çalıştım. Nabza göre şerbet vermek,
konuşulması gereken yerde susmak, şovenist kabadayılıklara, tantanalı döneklik ve günah
çıkarma törenlerine rağbet etmek bir entelektüelin kamusal rolüne en çok gölge düşüren
tavırlardır.
...Bence entelektüel mümkün olduğunca geniş bir halk kesimine seslenir (onları
küçümsemez), bu kesim onun doğal muhatabıdır. (s.12)

Entelektüelin Amacı Nedir?
Düzenin adamları belli çıkarları gözetirler, oysa entelektüeller şovenist milliyetçiliği,
şirketleşmiş düşünce müsveddelerini ve sınıfsal, ırksal ve cinsel imtiyazları sorgulayan kişiler
olmalıdırlar.
Çoğunlukla başkalarının gerçekliğini görmemizi engelleyen birer perde işlevi gören,
yetiştiğimiz ortamın, sahip olduğumuz dilin ve milliyetin sağladığı ucuz kesinliklerin ötesinde
geçebilme riskini göze alabilmek demektir evrensellik. (s.13)
Kişinin değiştirme gücüne sahip olmadığı üzücü bir duruma tanıklık etmesi hiç de
monoton, renksiz bir faaliyet değildir. (...)
Ne koruyacak makamları ne de başında nöbet tutup gücüne güç katacakları toprakları
olan entelektüellerde bazılarını çok rahatsız eden bir şeyler vardır; kendini beğenenleri de yok
değildir ama daha çok kendileriyle dalga geçerler mesela, lâfı eveleyip gevelemektense dobra
dobra konuşurlar. Ama şu gerçekten kaçış yoktur: kendilerini böyle gören entelektüellerin ne
yüksek mevkiilerde eş dostları, ne de resmi makamlarda itibarları olur. İnsan yalnız kalır, doğru;
ama her zaman sürüye uyup mevcut duruma hoşgörü göstermekten iyidir yalnızlık. (s.16)

Gramsci'ye Göre Entelektüel
Gramsci toplumda entelektüel işlevi görenlerin ikiye ayrılabileceğini göstermeye
çalışır; bunlardan birincisi nesilden nesile aynı şeyi yapmayı sürdüren öğretmenler, papazlar ve
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idareciler gibi geleneksel entelektüeller, ikincisi ise entelektüellerin çıkarlarını örgütlemek,
daha fazla iktidar, daha fazla denetim gücü elde etmek için kullanan sınıflarla ya da kuruluşlarla
doğrudan bağlantılı olduklarını düşündüğü organik entelektüellerdir.
Nitekim, Gramsci organik entelektüele ilişkin olarak şöyle der: "Kapitalist girişimci
kendisiyle birlikte sanayi teknisyenini, ekonomi politik uzmanını, yeni bir kültürün, yeni bir
hukuk sisteminin oluşturucularını vb. yaratır." Bir deterjan ya da havayolu şirketinin pazardan
daha fazla pay kapmasını sağlamak için teknikler geliştiren günümüz reklamcısı ya da halkla
ilişkiler uzmanı, demokratik bir toplumda müşterilerin rızasını kazanmaya, tüketicinin ya da
seçmenin düşüncelerini yönlendirmeye çalışan biri, Gramsci'ye göre bir organik entelektüeldir.
(s.22)

Yalnız ve Muhalif
Gerçek entelektüeller en çok, metafizik tutkunun, çıkar gözetmeyen adalet ve hakikat
ilkelerinin etkisiyle yozlaşmayı mahkûm ettikleri, zayıfları savundukları, hatalı ya da baskıcı
otoriteye meydan okudukları zaman kendileri olurlar.
Benda'ya göre bugünkü entelektüellerin sorunu, sahip oldukları ahlâkî otoriteyi,
sekterlik, kitle dalkavukluğu, milliyetçi çığırtkanlık, sınıf çıkarları gibi "kolektif duygular"ın
örgütlenmesi adını verdiği şeye (bu deyim Benda'nın ileri görüşlülüğünün işaretidir) devretmiş
olmalarıdır. (s.23)
Benda'nın tanımına göre gerçek entelektüeller kazığa bağlanıp yakılma, sürgüne
gönderilme, çarmıha gerilme riskine girmek durumundadırlar.
Güçlü kişiliklere sahip, su katılmadık bireyler olmak zorundadırlar; her şeyden önce de
statüko karşısında daimi bir muhalefet durumunda olmaları gerekir. (s.24)
Benda'nın özünde son derece muhafazakâr bir içerik taşıyan yapıtında kullandığı
mücadeleci retoriğin altında, derinde bir yerlerde, ayrı bir varlık; iktidarın yüzüne karşı
doğruları söyleyen biri; hiç bir dünyevî gücü eleştirilemeyecek ve sorgusuz sualsiz itaat
edilecek denli büyük ve nüfuzlu görmeyen haşin, uzdilli, olağanüstü cesur ve öfkeli bir birey
olan bu entelektüel figürü vardır.
Günümüzde bilginin üretilmesiyle ya da dağıtılmasıyla bağlantılı herhangi bir alanda
çalışan herkes, sözcüğe Gramsci'nin verdiği anlamda, bir entelektüeldir.
Ama Gouldner ayrıca entelektüellerin artık geniş bir halk kesimine seslenen insanlar
olmadıklarını (yükselişleri bunu içeren bir süreçtir) eleştirel söylem kültürü adını verdiği bir
kültürün üyeleri haline geldiklerini de belirtmişti. (s.26)
Hele bir entelektüelin dinleyicilerini mutlu etmesi diye bir şey söz konusu olamaz; işin
özü sıkıntı verici, aykırı, hatta keyif kaçırıcı olmaktır. (s.28)
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Orwell'e Göre Entelektüel
George Orwell, "Siyaset ve İngiliz Dili" adlı denemesinde bunu gayet ikna edici bir
biçimde anlatır. Klişeler, aşınmış metaforlar, bayat kullanımlar, der Orwell, "dilin çürümesi"nin
örnekleridir. Sonuçta zihin uyuşup pasifleşirken bir süpermarketteki fon müziği etkisi yaratan
dil, bilincin üzerini kaplayıp onu basmakalıp düşünce ve duyguları, incelemeden, edilgin bir
biçimde kabul etmeye ayartır.
"Siyasal dil" diyordu, "yalanları doğru, cinayetleri saygın göstermek ve içi tamamen boş
sözlerle doluymuş görüntüsü vermek amacıyla tasarlanmıştır -belli farklılıklarla
muhafazakârlardan anarşistlere tüm siyasal taraflar için doğrudur bu!-" (s.39)
Ama salt (başka bir alternatifi olmadığı için) ulusal bir dili kullanmak bile, el altında
bulunuveren hazır kalıp sözlere, gazetecilik, akademik profesyonalizm ve herkes tarafından
kolayca anlaşılma tasası gibi bir çok fail ve unsurun tedavülde tuttuğu popüler "biz" ve "onlar"
metaforlarına başvurmaya meyilli kılar insanı. (s.42)

Kabuğunu Yırtma İhtiyacı
Sosyolog Edward Shils modern entelektüelin klasikleşmiş bir tanımını şöyle yapmıştır:
Her toplumda... Kutsal olana yönelik sıradışı bir duyarlığa sahip, içinde bulundukları
evrenin doğası ve toplumlarını yönlendiren kurallar hakkında birçok insandan daha fazla
düşünen bazı kişiler vardır. Her toplumda, aynı toplumu paylaştığı, çoğunluğu oluşturan sıradan
insanlardan daha sorgulayıcı; gündelik hayatın dolayımsız, somut durumlarından daha genel
bir nitelik taşıyan ve zamanla mekândaki göndermeleri daha uzak olan simgelerle ilişki içinde
olmayı daha sık arzulayan bir azınlık vardır. Bu azınlıkta, arayışlarını sözlü ve yazılı söylem,
şiirsel ya da plastik ifade, tarih yazımı, törenler ve tapınma edimleri yoluyla dışsallaştırma
ihtiyacı hissedilir. Bütün toplumlarda entelektüellerin varoluşuna, dolayımsız somut deneyim
perdesinin ötesine geçme yolundaki bu içsel ihtiyaç damgasını vurur. (s.45)

İslâm ve Entelektüel
Üçüncü Dünya'daki çok sayıda ülkede bile, milli devletin statüko yanlısı güçleri ile bu
devletin içinde hapsettiği, ama temsil etmediği hatta bastırdığı imtiyazsız halk kitleleri
arasındaki gürültülü antagonizma, galiplerin ilerlemesine direnmek için gerçek bir fırsat sağlar
entelektüele. Arap-İslam dünyasında daha da karmaşık bir durum vardır. Mısır ve Tunus gibi,
bağımsızlıklarını kazanmalarından beri, hizipler ve mahfeller yüzünden artık iyice yozlaşmış
laik milliyetçi partiler tarafından yönetilen ülkeler birdenbire İslamî gruplar tarafından
sarsılmaya başlamışlardır; bu gruplar ezilenlerin, kentli yoksulların, taşradaki topraksız
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köylülerin, İslamî geçmişin restorasyonundan ya da yeniden inşasından başka umutları
kalmamış bütün herkesin vekili olduklarını söylemektedirler ki bunda oldukça haklıdır.
Ama ne de olsa çoğunluğun dinidir İslam; içerdiği çok sayıdaki farklılığı ve görüş
ayrılığını yok sayarak "Tek yol İslam" demek, İslam'ın büyük farklılıklar gösteren
yorumlarından hiç söz etmemek entelektüelin rolü değildir bence. Tekbiçimli olmaktan çok
uzak, karma nitelik taşıyan bir din ve bir kültürdür ne de olsa İslam. Ama İslam büyük
çoğunluğun inancı ve kimliği olduğu ölçüde entelektüele düşen görev İslam'a övgüler düzen
koroya katılmak olamaz.
İslam'da entelektüel için bunun yolu, meydanı kuzu kuzu siyasal hırsları olan ulemâya
ya da karizmatik demogoglara bırakmaktan değil, şahsi tefsirin, yani içtihatın
canlandırılmasından geçer. (s.48)
Fanon'a göre, Cezayirli entelektüelin amacı sadece, beyaz polisin yerine yerli polis
koymak olamaz; Aimé Césaire'den ödünç aldığı bir deyişle, "yeni ruhlar icat etmek" der bu
amaca Fanon. Bir başka deyişle, ülke çapında aşırı olağanüstü bir durumun ortaya çıktığı
dönemlerde topluluğun hayatta kalmasını sağlamak için entelektüelin yaptıklarının paha
biçilmez bir değeri olsa bile, grubun hayatta kalmak için verdiği kavgaya duyduğu bağlılık onu,
eleştiri duyusunu uyuşturacak, bu duyunun gereklerinden ödün verecek kadar ileriye
götüremez. (s.49)

Sürgün ve Yabancı
Bence entelektüelin görevi krizi evrenselleştirmek, belli bir ırkın ya da ulusun çektiği
acıları daha geniş bir insani bağlama oturtup bu deneyimi başkalarının acılarıyla
ilişkilendirmektir. (s.51)
Fakat hiç bir şey onu bu denli gözden düşüremeyecek olsa da bir entelektüel bunun
kendisine kişisel olarak nelere mal olacağını umursamadan bu tür sürü davranışlarına açıkça
karşı çıkmalıdır. (s.52)
Hayatları boyunca bir toplumun mensubu olmuş entelektüeller bile, bir bakıma,
içerdekiler ve yabancılar diye ikiye ayrılabilirler: Bir yanda toplumun mevcut haline tamamen
ait olanlar, onun içinde yoğun bir aykırılık ya da uyumsuzluk duygusu hissetmeksizin
barınanlar ki bunlara evet-diyiciler diyebiliriz; öte yanda hayır-diyenler, toplumlarıyla yıldızları
barışmayan, bu yüzden de imtiyaz, güç ve şan şöhret edinememe anlamında yabancı ve sürgün
olan bireyler. (s.58)
Minima Moralia'daki 18 numaralı fragman sürgünün anlamını çok iyi yakalar.
"Sözcüğün bilinen anlamıyla bir yere yerleşmek" der Adorno, "artık imkânsızdır. İçinde
büyüdüğümüz geleneksel meskenler tahammül edilemez bir hale gelmişlerdir: Bunlardaki her
bir konforun bedeli bilgiye ihanet etmek, her barınak izinin bedeli aile çıkarlarıyla küf kokulu
anlaşmalara girmektir."
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"Nitekim, der Adorno, "ev bitmiştir... Bütün bunlar karşısında en iyi davranış tarzı
bağlanmamış, arada kalmış davranıştır hâlâ... Bugün insanın evindeyken kendini evinde
hissetmemesi bir ahlâk sorunudur." (s.61-62)
Sürgün ayrıcalığın, iktidarın ve (deyim yerindeyse) evde olmanın sağladığı konforların
dışında marjinal bir figür olarak duran entelektüeli karakterize eden durumdur demek doğru
olsa da, bu durumun kendisiyle birlikte belli ödüller ve hatta ayrıcalıklar getirdiğini vurgulamak
da çok önemli. Yani ne ödüller kazanıyor ne de parti çizgisine ayak uydurmayan can sıkıcı baş
belâlarını dışlamayı adet haline getirmiş bütün o kendinden memnun pâye dağıtım
cemiyetlerinde hoş karşılanıyor olsanız da sürgün ve marjinal olmak size olumlu bir şeyler
kazandırır.
Bunlardan biri şaşırmanın, hiç bir şeyi peşinen doğru saymamanın, çoğu insanı kafa
karışıklığına ya da dehşete sürükleyecek istikrarsız ortamlarda ayakta kalmayı öğrenmenin
verdiği hazdır şüphesiz.
Bir entelektüel, gemisi battıktan sonra karada değil karayla birlikte yaşamayı öğrenen
birine benzer; amacı küçük adasını sömürgeleştirmek olan Robinson Crusoe değil, olağanüstü
şeyler yaşadığı duygusunu hiç kaybetmeyen ve bir bedavacı, fatih ya da yağmacı değil de her
zaman bir gezgin, geçici bir misafir olan Marko Polo'dur. (s.63)
Genelde onaylanmış bir düşmana karşı hüküm verme gibi basit bir konu olarak görülen
şey, sürgünün çifte perspektifi içinde, Batılı entelektüeli olaya çok daha geniş bir açıdan
bakmaya, sadece gelenekel olarak altı çizilenlere karşı değil, bütün teokratik eğilimlere karşı
laik (ya da değil) bir konum almaya itmektedir artık. (s.64)
Son olarak, bütün gerçek sürgünlerin doğrulayacağı gibi, bir kere yurdunuzdan
ayrıldıktan sonra nereye giderseniz gidin orada hayata kaldığınız yerden devam edemez, o yeni
yerin bir başka yurttaşı olup çıkamazsınız. Zamanınızın büyük bir bölümünü yitirdiklerinize
yanarak, etrafınızdaki, hep yurdunda, sevdiklerinin yanında olmuş, ne bir zamanlar kendilerine
ait olan bir şeyi kaybetme deneyimini ne de, daha önemlisi, asla geri dönemeyecekleri bir
hayatın kavurucu hatıralarını yaşamak zorunda kalmış insanlara gıpta ederek geçirebilirsiniz.
Entelektüel için sürgünle yerinden olma, asli yapıtaşlarını "idare etme"nin ve çizilmiş
yollardan gitmenin oluşturduğu bildik bir hayat yaşamaktan kurtulmak demektir. Sürgün her
zaman bir marjinal olacağınız ve önceden belirlenmiş bir yolu izleyemediğiniz için bir
entelektüel olarak yaptığınız her şeyi kendi kendinize yapmanız gerektiği anlamına gelir. Bu
yazgıyı bir mahrumiyet, hayıflanılacak bir şey olarak değil de bir tür özgürlük; her şeyi önünüze
koyduğunuz belli bir amaç tarafından belirlenen, kendi kendinize oluşturduğunuz bir modele
göre yaptığınız, hangi konu ilginizi çekiyorsa onunla uğraştığınız bir keşif süreci olarak
yaşayabilirseniz eşi benzeri olamayan bir haz alırsınız. (s.65)
Yerleşmenin, evet-demenin, uyum sağlamanın sunduğu ödüller tarafından ayartılan,
hatta dört bir yandan kuşatılan entelektüel için bir modeldir sürgün. Kişinin gerçek bir göçmen
ya da sürgün olmasa bile, öyleymiş gibi düşünmesi, her türlü engele rağmen hayal kurup
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sorgulaması ve merkezi otoritelerden uzaklaşıp daima uçlara çekilmesi mümkündür hâlâ. Bu
uçlarda alışılmış ve rahat olanın ötesine hiç bir zaman geçmemiş kafaların göremediği şeyler
görür insan.
Teknik ehliyetini kiraya veren ve önüne gelene satan o sözde yüzer-gezer entelektüel de
değil kafamdaki. Dediğim şu: Bir entelektüel için gerçekten sürgün olan biri kadar marjinal ve
yabancı olmak, otorite ve güç sahibine değil gezgine, alışkanlığa değil geçiciliğe ve rizikoya,
otoritenin belirlediği statükoya değil yeniliğe ve deneye duyarlı olmak demektir. Sürgünsoylu
entelektüel cüret ve küstahlığa açıktır, alışılmışın mantığına değil, değişimi ve hareket halinde
olmayı temsil eder, olduğu yerde saymayı değil. (s.66)

Paranın Uysallaştırdığı Entelektüeller
Birey grupları kurumlarla ittifak kurar ve bu kurumlar sayesinde güç ve otorite
kazanırlar. Kurumların ağırlığı arttıkça ya da azaldıkça, onlara bağlı (Antonio Gramsci'nin
yerinde nitlemesiyle) "organik entelektüeller"in önemi de artar ya da azalır.
Debray'ın belirttiği gibi, bir entelektüelin çevresi, kendisine benzer entelektüellerden
oluşan bir grubun ötekisine genişlediği zaman -bir diğer deyişle, tartışma ve yargıda bulunma
konusunda entelektüellere duyulan bağımlılığın yerini bir izleyici kitlesini ya da bir işvereni
memnun etme kaygısı aldığı zaman- entelektüelin yaptığı işte, verdiği uğraşta bir şeyler,
yürürlükten kalkmasa bile, kesinlikle ketlenmiş olur. (s.69)
Yirminci yüzyılda entelektüeller ya da entelijansiya -fikirleri karşılığı para alan
yöneticiler, profesörler, gazeteciler, bilgisayar ya da hükümet uzmanları, lobiciler, allameler,
sendikalı köşe yazarları, danışmanlar- adı verilen genel bir gruba ait olan insanların sayısındaki
artışla birlikte, insan artık bağımsız bir ses olarak entelektüel birey var olabilir mi diye sormak
zorunda kalıyor.
Bütün entelektüelleri sadece hayatlarını bir üniversite ya da gazetede çalışarak
kazandıkları için satılmış olmakla suçlamak kaba ve son kertede anlamsız bir ithamdır. "Dünya
öylesine yozlaşmış ki eninde sonunda herkes para denen puta teslim oluyor" demek tam bir
kinizm örneğidir. Öte yandan entelektüel bireyi ideal, maddi çıkarlarla hiç bir alakası
olmayacak ölçüde saf ve soylu bir tür şövalye olarak görmek de ciddi bit tutum sayılamaz.
Böyle bir sınavdan kimse geçemez, Joyce'un Stephen Dedalus'u bile; Dedalus o kadar saf, o
kadar hırçın bir idealliktedir ki sonunda hiç bir şey yapamaz hale gelir ve daha beteri susar.
İşin özü, entelektüel ne salt yumuşak yüzlü bir teknisyen olup çıkacak denli tartışma ve
huzursuzluk çıkarmaktan kaçınan biri olmalıdır ne de tüm zamanını naletlik yapmakta haklı
ama sözüne kimse kulak vermeyen bir Cassandra olmaya çalışarak geçirmelidir. Toplum ne
kadar özgür ve açık olursa olsun, birey ne kadar bohem olursa olsun herkes bir toplumun zaptı
altındadır. Her halükârda entelektüelin sesini duyurması ve pratikta tartışmalara, hatta
mümkünse ihtilaflara yol açması gerekir. Ama yegâne seçenekler topyekün atalet ya da
topyekün isyan değildir. (s.70-71)
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Profesyonalizm
Bu konferansların başından beri belirttiğim gibi, entelektüelin temsil ettiği şey
heykelimsi bir put değil, bireysel bir iş, bir enerji, kendi dili ve toplumu içinde bir dizi meseleyi
bir taraf alarak, net ve açık bir biçimde kendisine dert edinen inatçı bir güçtür ki bu meselelerin
hepsi de son kertede aydınlanma ve özgürleşmeyle, yani özgürlükle bağlantılıdır. İster Batı'da
olsun ister Batı dışında, entelektüele yönelik asıl tehdit ne akademiden ne de varoşlardan ne de
basının ve yayınevlerinin insanın kanını donduracak ölçüde ticarileşmiş olmasından gelir; ben
asıl tehdidi profesyonalizm dediğim bir tutumda görüyorum.
Profesyonalizmle kasttettiğim şey, bir entelektüel olarak yaptığınız işi geçim kaygısıyla,
sabah saat dokuz ila akşam saat beş arasında (bir gözünüzü saatten ayırmadan, öbür gözünüz
devamlı profesyonel davranış standartlarına uygun davranıp davranmadığınız üzerinde)
yaptığınız bir şey diye düşünmenizdir -denizi bulandırmamanız, kabul edilmiş paradigmaların
ya da sınırların dışına çıkmanız, pazarlanabilir ve öncelikle de "prezentabl" olmak uğruna
kendinizi "aman bir tatsızlık çıkmasın da" diye düşünen, apolitik ve "nesnel" biri haline
getirmenizdir. (s.74)
Günümüzdeki ortamı eleştirenler, entelektüelin toplumun ahlâkî ve zihinsel hayatı
üzerinde bir egemenliğe ya da bir tür sınırsız otoriteye sahip olması gerektiğini varsayarlarken,
son dönemlerde entelektüellerin kendi kendilerini temsil ediş tarzlarında meydana gelen köklü
değişikliklerle birlikte, söz konusu otorite konumuna karşı koymak, hatta saldırmak yolunda ne
kadar çok enerji sarf edildiğini görmezden geliyorlar.
Entelektüelin en çok şöyle ya da böyle olması için toplum tarafından dört bir yandan
kuşatıldığı, tatlı sözlerle kandırılmaya çalışıldığı, gözdağı verildiği zaman entelektüel olduğu,
çünkü entelektüel çalışmaların ancak o zaman ve bu temel üzerinde inşa edilebileceğini söyler
Sartre. (s.75)
Bilirkişi olabilmek için uygun otoritelerden tasdikname almak zorundasınızdır; bunlar
size doğru dili konuşmayı, doğru otoriteleri zikretmeyi, doğru sahada bulunmayı öğretirler.
(s.77)
Her entelektüelin bir dinleyicisi ve bir muhatabı vardır. Mesele o dinleyicinin orada
memnun edilmesi gereken bir müşteri konumunda mı durduğu yoksa entelektüelin meydan
okuyup doğrudan muhalefete ve topluma daha demokratik bir biçimde daha fazla katılmaya
teşvik edebileceği biri mi olduğudur. Ama her iki durumda da otorite ve iktidarı, entelektüelin
bu otorite ve iktidarla ilişkisini es geçmenin yolu yoktur. Entelektüel otoriteye nasıl hitap eder:
Profesyonel bir ricacı olarak mı yoksa onun itibar görmeyen amatör vicdanı olarak mı? (s.81)
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İktidara Hakikati Söylemek
Entelektüelin tek dayanağı ödünsüz düşünce ve ifade özgürlüğüdür: Bu özgürlüğü
savunma hattını gevşetmek veya dayandığı temellerden herhangi birinin kurcalanmasına göz
yummak entelektüelin işine ihanet etmesi demektir. (s.85)
Yani artık herkes dünya hakkında yeni ve genellikle birbirleriyle çelişen görüşlerle
ortaya çıkmaktadır: Her biri diğerlerini dışlayan tamamlanmış bir program sunan YahudiHıristiyan değerleri, Afrika-merkezli değerler, Müslüman hakikatleri, Doğu hakikatleri, Batı
hakikatleri hakkında bitmez tükenmez lâflar ediliyor. Bugün her yerde, tek bir sistemin başa
çıkabileceğinden daha fazla tahammülsüzlük ve kulak tırmalayıcı bir iddiacılık var. (s.87)
Burada göstermeye çalıştığım gibi, entelektüellerin temsil eylemlerini
gerçekleştirdikleri kamusal alan aşırı karmaşık bir niteliktedir ve rahatsız edici özellikler içerir;
fakat, ancak entelektüelin, milletler ve bireyler arasında farklar olmasına izin verirken aynı
zamanda bu farkları gizli hiyerarşilere, tercihlere ve değerlendirmelere tâbi tutmayan bir adalet
ve hakkaniyet kavrayışına sarsılmaz bir inanç duyması halinde, bu alana etkili bir müdahalede
bulunmanın bir anlamı olabilir. Bugün herkes için eşitlikten ve uyumdan dem vuran liberal dili
kullanmayan yok. Entelektüelin sorunu ise bu kavramları, eşitlik ve adalet lâfları ile o kadar da
hoş olmayan gerçeklik arasındaki uçurumun son derece büyük olduğu fiili durumlarla
ilişkilendirmektir. (s.89)
Eskiden nesnel ahlâkî normlar ve makul otorite diye bilinen şeylerin ortadan
kalkmasıyla kafası zaten karışmış olan bir dönemde yaşayan çağdaş entelektüelin kendi
ülkesinin davranışlarını körü körüne desteklemesi ve işlediği suçları görmezden gelmesi ya da
lâkayt bir tavırla "Bütün ülkeler böyle yapıyor herhalde, dünyanın kanunu bu" demesi kabul
edilebilir şeyler midir? Oysa burada söylememiz, söyleyebilmemiz gereken şey,
entelektüellerin aşırı hatalar yapan iktidara yaltaklanarak hizmet ettikleri için entelektüel
vasıflarını yitirmiş profesyoneller değil, -yinelersek- sonuç olarak iktidara hakikati
söylemelerini sağlayan alternatif ve daha ilkeli bir duruşu olan entelektüeller olduklarıdır. (s.91)
Kimse hayatının her anında her konu hakkında söz alamaz. Ama insanın kendi
toplumunun, yurttaşlarına hesap vermek zorunda olan yerleşik ve yetkili güç odaklarına
seslenme konusunda özel bir görevi olduğuna inanıyorum ben; özellikle de bu güçler apaçık
ahlâk dışı ve kendisinden çok daha güçsüz bir tarafa karşı yürütülen bir savaşta ya da kasten
ayrımcılığı, baskı yapmayı ve toplu zulümü hedefleyen programlar için kullanıldığında. (s.92)
Bütün bu örneklerde bir durumun entelektüel anlamına eldeki bilinen olguları, yine
eldeki bilinen bir normla kıyaslayarak ulaşılır. Bu kolay bir iş değildir, zira bilginin genellikle
bölük pörçük, paramparça ve zorunlu olarak kusurlu bir biçimde sunulduğu göz önünde
bulundurulursa bunun ötesine geçmek için belgeler, araştırmalar, sondajlar gerekir. (s.93)
Bence hiç bir şey entelektüeli sakınganlığa, doğru bildiği ama benimsememeye karar
verdiği güç ve ilkeli bir konuma tipik bir biçimde sırt çevirmeye iten zihinsel alışkanlıklar kadar
takdire lâyık değildir. Fazla politik görünmek istemezsiniz; adınızın oyunbozana çıkmasından
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korkarsınız; patronunuzdan ya da bir otoriteden onay almanız gerekir; dengeli, nesnel, ılımlı
biri olarak kazandığınız ünü korumak istersiniz; kendisine fikir sorulan, danışılan biri, bir
yönetim kurulu ya da prestijli bir komiteye üye olmak, sorumlu vasatlar arasından ayrılmak
gibi bir umudunuz vardır; günün birinde bir şeref pâyesi, büyük bir ödül, hatta belki de bir
elçilik kapma peşindesinizdir.
Bir entelektüel için bu zihinsel alışkanlıklar par excellence yozlaştırıcıdır. Tutkulu bir
entelektüel hayatı biçimsizleştirebilecek, soğurabilecek ve nihayetinde öldürebilecek bir şey
varsa o da bu alışkanlıkların içselleştirilmesidir. (s.94)
Entelektüel bir dağa ya da kürsüye tırmanıp yücelerden atıp tutmaz. Tabii ki
söyleyeceklerinizi en iyi nereden duyulacaksa oradan söylemek istersiniz; ayrıca
söylediklerinizi süregelen, fiili bir süreci, sözgelimi barış ve adalet davasını etkileyecek bir
biçimde temsil etmek istersiniz. Evet, yalnız başına konuşur entelektüel, ama ancak kendisini
bir hareketin gerçekliğiyle, bir halkın özlemleriyle, müşterek bir ideanın peşinde ortak olarak
koşanlarla birleştirdiğinde yankı bulur sesi. (s.95)

Tanrılar Hep İflâs Eder
Bir entelektüel olduğun halde niçin bir tanrıya inandın ki zaten? Hem, eski inancının ve
sonra ondan duyduğun hayal kırıklığının bu kadar önemli olduğunu düşünme hakkını kim verdi
sana? (s.104)
İşin komik yanı eski dönekle yeni müminin genellikle aynı ölçüde hoşgörüsüz, aynı
ölçüde dogmatik ve saldırgan olmalarıdır. Geçtiğimiz yıllarda aşırı soldan aşırı sağa kayış,
sözde bağımsızlığı ve aydınlanmayı savunan ama, özellikle ABD'de, aslında sadece
Reagancılığın ve Thatchercılığın yükselişini yansıtan cansıkıcı bir gayretkeşliğe yol açtı
maalesef. Kendi kendilerinin reklamını yapan bu güruhun Amerikan kolu kendine İkinci
Düşünceler adını takmıştı; o asi 60'larda savundukları ilk düşüncelerin hem radikal hem de
yanlış olduğunu belirtiyorlardı akıllarınca.
Altmışların radikalleri, Vietnam savaşı ve Amerika karşıtı polemikleriyle kendilerine ne
kadar fazla güveniyor ve inançlarını ne kadar fazla dramatikleştiriyor idiyseler İkinci
Düşünceciler de kendilerine o kadar güveniyor, o kadar patırtı koparıyorlardı. Tabii tek sorun
artık ortada komünist dünya, şer imparatorluğu diye bir şey kalmamış olmasıydı, ama geçmişte
söylediklerini işine geldiği gibi budama ve sofuca pişmanlık duaları okuma faslının sonu
gelmeyecek gibiydi. Aslında bir tanrıdan yeni bir tanrıya geçmekten başka bir şeyi kutladıkları
yoktu. (s.104-105)
Şimdi Batı'nın büyük medya kuruluşlarında ABD politikalarını ya da İsrail'i eleştiren
bir şey söylemeye çalışmanın son derece güç, öte yandan bir halk ve kültür olarak Araplara ya
da bir din olarak İslam'a karşı düşmanca şeyler söylemenin gülünç denecek ölçüde kolay
olduğunu herkes biliyor. Zira Batı'nın sözcüleri ile Müslüman ve Arap dünyasının sözcüleri
arasında kültürel bir savaş var esasında. Böylesine alevli bir ortamda, bir entelektüel olarak
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yapılacak en güç şey eleştirel olmak, belli bir noktaya bomba yağdırmanın dildeki karşılığı olan
belâgatli bir üslup takınmaktan kaçınıp bunun yerine ABD'nin haklarını ezen kukla rejimlere
verdiği destek gibi konular üzerinde odaklanmaktır ki ABD'de yazan biri için bunu yapmak
eleştirilere davetiye çıkarmak demektir. (s.107-108)

Arap Dünyasında Entelektüeller
Öte yandan eğer bir Arap entelektüel olarak ABD polikasını ateşli bir biçimde, hatta kör
körüne desteklerseniz; bu politikayı eleştirenlere saldırır ve bunlar Arapsa ne kadar alçak
olduklarını gösteren kanıtlar icat eder, Amerikalıysa ikiyüzlülüklerini kanıtlayan hikâyeler ve
durumlar uydurursanız; Araplar ve Müslümanlarlar ilgili, geleneklerine kara çalan, tarihlerini
tarif eden, zaaflarını (ki tabii ki bir sürü zaafları vardır) vurgulayan hikâyeler anlatırsanız
söylediklerinize kulak verecek bir dinleyici kitlesi bulacağınız kesindir.
Hele bir resmen onaylanmış düşmanlara, yani Saddam Hüseyin'e, Baasçılığa, Arap
milliyetçiliğine, Filistin hareketine ve Arapların İsrail hakkındaki görüşlerine saldırırsanız
beklediğiniz mükâfatlar mutlaka gelir: cesaretinizden dem vurulur, sözünüzü
sakınmıyorsunuzdur, ateşlisinizdir vs. vs. Yeni tanrı şüphesiz Batı'dır. Araplar, dersiniz, Batı'ya
daha çok benzemeye çalışmalıdırlar, Batı'ya bir kaynak ve referans noktası olarak
bakmalıdırlar. Batı'nın gerçekte neler yaptığının önemi yoktur, bunlar tarih olmuştur. Körfez
savaşının yıkıcı sonuçları da tarih olmuştur. Hasta olanlar biz Araplar ve Müslümanlarız,
sorunlarımızın tek kaynağı biziz.
Burada bir dizi şey göze çarpıyor. Bir kere burada evrenselcilik diye bir şey yoktur. Siz
bir tanrıya sorgusuz sualsiz taptığınız için bütün iblisler öteki taraftadır: Bu siz bir Troçkist'ken
de doğruydu, sabık bir Troçkist olduğunuz şu anda da doğru. Siyaseti karşılıklı ilişkiler
düzeyinde ya da örneğin, Arapları ve Müslümanları Batı'ya, Batı'yı da onlara bağlayan uzun
süreli ve karmaşık dinamikler gibi ortak tarihler düzeyinde düşünmüyorsunuz.
Oysa gerçek entelektüel analiz bir tarafa masum ötekine kötü demeyi yasaklar. Aslında
kültürler söz konusu olduğunda bir taraftan söz etmek bile hayli sorunlu bir şeydir, çünkü
kültürlerin çoğu tamamen homojen, ya salt kötü ya da salt iyi, su geçirmez küçük paketler
değildirler. (s.108-109)

Edward Said, Entelektüel
Çeviren: Tuncay Birkan, Ayrıntı Yayınları
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Uygulamalar

Edward Said kimdir?

285

Uygulama Soruları

Edward Said’in Entelektüel, Yersiz Yurtsuz ve Haberlerin Ağında İslam adlı eserleri
hangi konular hakkındadır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Gazetecinin entelektüel olarak portresinin gözden geçirildiği bu bölümde Filistinli
büyük ve cesur düşünür Edward Said’in yol göstericiliğinde entelektüel sorumluluklar gözden
geçirildi. Böylelikle 13 bölüm boyunca sunulan insan hakları, hak temelli gazetecilik gibi
konuların entelektüel ahlak ve sorumlulukla ilişkisi öğrenildi.
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Bölüm Soruları
1)
“Entelektüelin bir görevide insan düşüncesini ve insanlar arası iletişimi kıskacı
altına alan klişeleri ve indirgeyici kategorileri kırmaktır” sözleri Edward Said’e aittir.
a)

Doğru

b)

Yanlış

2)

Geleneksel entelektüel tanımı kime aittir?

a)

Gramsci

b)

S. Mill

c)

E. Said

d)

B. Lewis

3)

Geleneksel entelektüel tanımı kimleri içerir?

a)

İşçiler, memurlar, zanaatkârlar

b)

Öğretmenler, papazlar (din görevlileri), idareciler

c)

Ressamlar, yazarlar, karikatüristler

d)

Anneler, babalar, öğretmenler

4)
Gramscinin tanımıyla günümüzde bilginin üretilmesi ve dağıtılmasıyla
bağlantılı herhangi bir alanda çalışan her kes entelektüeldir. Bu kapsamda gazeteci de
entelektüeldir.
a)

Doğru

b)

Yanlış

5)
Cezayirli entelektüelin amacı beyaz polisin yerine yerli polisi koymak olamaz
sözü kime aittir?
a)

Althusser
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b)

Kafka

c)

Fenon

d)

Kant

6)
E. Said’in bir sürgün olarak entelektüel konusunu açıklarken alıntı yaptığı
Adorno’nun sürgünlük hikâyesini öğreniniz.
7)
Edward Said’in profesyonelizm kavramını parayı her şeyin önüne koyan
gazetecilerin benzerliklerini tartışınız.
8)
Said’ e göre Batı’nın sözcüleri ile Müslüman Arap dünyasının sözcüleri
arasındaki savaşın içeriği nedir?
9)
E. Said’in “ gerçek entelektüel masum ötekine kötü demeyi bile yasaklar”
sözlerini nefret söylemi üreten gazetecileri dikkate alarak yorumlayınız.
10)
Said’in gazetecileri de kastederek sorduğu “bağımsız bir ses olarak entelektüel
birey var olabilir mi?” sorusunu tartışınız.

Cevaplar
1) A
2) A
3) B
4) A
5) C
6)
7)
8)
9)
10)
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