




















İKLİM 
HAREKETLERİ 
DEĞİŞİM 
YARATABİLİR Mİ ?

İnsanlar siyasileri daha fazla eylemde bulunmaya itme konusunda daha 
aktif ve öfkeli hale gelmiştir. İklim politikası geçmişte kilit aktörler olan 
elit kesimden gençlere ve siyasi anlamda daha aktif olan hareketlere doğ-
ru bir geçiş yaşamaktadır. 
Gerekli eylemlerde bulunulmadığı takdirde dünyanın içine düşeceği 
durumu vurgulayan bir takım protestolar gerçekleştirilmiştir. Bu protesto-
lardan biri 20 Eylül’de genç iklim aktivisteri tarafından gerçekleştirilmiştir. 
Protestoda verilen güçlü mesaj aktivistlerin bu meseleyle ilgilendiklerini 
ve dünya liderlerinin çevreyi talan ettikleri sırada tembel tembel oturup 
olanlara kayıtsız kalamayacaklarını vurgular niteliktedir. Aktivist gençler 
İsveçli genç aktivist Greta Thunberg’den ilham alarak dünya çapında bir 
iklim grevi tertip etmişler ve dünya liderlerinin görevlerinden ihraç edil-
meleri de dahil olmak üzere iklim değişikliğine karşı olan kayıtsızlıklarının 
bir bedeli olacağını ifade ederek tehdit etmişlerdir. Greta Thunberg 2018 
yılının Ağustos ayında İsveç parlementosunun dışında iklim için okul grevi 
yaparak başlamıştı. Ardından bu grevler okula giden çocukların her cuma 
rutin olarak iklim değişimine yönelik farkındalıklarını gösteren ve liderler 
ile yetişkinlere iklim krizinin iyileşmesi için daha fazla eylemde bulunma-
larını hatırlatan gösterilere dönüştü. İsveç’ten Uganda’ya, iklim değişikliği 
mücadelesinde gençler merkezi rol oyadılar. Çevrenin kötüleşmesinden 
en çok ve hatta en uzun süre acı çekecek kişilerin kendileri olduklarına 
inandılar. Dünyanın dönüşmesi muhtemel durumundan korktular. Çev-
resel söyleme gençlerin ve elit olmayan kesimin girişi dikkate değerdir. 
Şimdiye değin bu çevresel söylem elitlere ait bir mesele olarak görülür ve 
dünya genelinde toplumun diğer kesimleri bu meseleye mesafeli dururlar-
dı, ancak bu meseleden en çok etkilenen de onlar oldular. Değişen kamuo-
yunun verilen mücadelede kritik bir yeri vardır. İnsanlar çevre konusunda 
tarih boyunca eleştirel değillerdi. Çevresel söylemler 1960’larda gündeme 
gelmiştir. Her ne kadar insanlar her zaman bu dünyada yaşadılarsa da, 
dünyanın bir sonu olduğu fikri homo sapienslerin aklına gelmemiştir. Do-
layısı ile ilk eylemler büyümenin sınırları olduğu fikri etrafında çevreleni-
yordu. 1980’lerde her ne kadar gerekli eylemlerde bulunulmadığı taktirde 
geleceğin karanlık olduğunu fark etmeye başladıysa da, hedefe ulaşma 
yolunda kullanılacak araçlar hususundaki anlaşmazlıklar halen son derece 
yaygındı. En temel zorluklardan biri gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler 
arasındaki uyumsuzluktu. Gelişmiş dünya ülkeleri, özellikle de Batı Avru-
pa, daha radikal değişimler için zorluyordu, bu durum da gelişmekte olan 
dünya ülkelerinin ani ekonomik büyüme taleplerini tehdit etmekteydi. Bu 
mücadele bugün hala gündemdedir. Ancak önceden de değinildiği gibi, bu 
mücadele hedeflenen amaçları da tehdit eder hale gelmiştir.



İKLİM HAREKETİNE HIZ KAZANDIRMA 2019
İnsanlar siyasileri daha fazla eylemde bulun-
maya itme konusunda daha aktif ve öfkeli hale 
gelmiştir. İklim politikası geçmişte kilit aktörler 
olan elit kesimden gençlere ve siyasi anlamda 
daha aktif olan hareketlere doğru bir geçiş yaşa-
maktadır. 
Gerekli eylemlerde bulunulmadığı taktirde 
dünyanın içine düşeceği durumu vurgulayan bir 
takım protestolar gerçekleştirilmiştir. Bu protes-
tolardan biri 20 Eylül’de genç iklim aktivisteri 
tarafından gerçekleştirilmiştir. Protestoda verilen 
güçlü mesaj aktivistlerin bu meseleyle ilgilendik-
lerini ve dünya liderlerinin çevreyi talan ettikleri 
sırada tembel tembel oturup olanlara kayıtsız 
kalamayacaklarını vurgular niteliktedir. Aktivist 
gençler İsveçli genç aktivist Greta Thunbergr’den 
ilham alarak dünya çapında bir iklim grevi tertip 
etmişler ve dünya liderlerinin görevlerinden 
ihraç edilmeleri de dahil olmak üzere iklim de-
ğişikliğine karşı olan kayıtsızlıklarının bir bedeli 
olacağını ifade ederek tehdit etmişlerdir. Greta 
Thunberg 2018 yılının Ağustos ayında isveç 

parlementosunun dışında iklim için okul grevi 
yaparak başlamıştı. Ardından bu grevler okula 
giden çocukların her cuma rutin olarak iklim 
değişimine yönelik farkındalıklarını gösteren ve 
liderler ile yetişkinlere iklim krizinin iyileşmesi 
için daha fazla eylemde bulunmalarını hatırlatan 
gösterilere dönüştü. İsveç’ten Uganda’ya, iklim 
değişikliği mücadelesinde gençler merkezi rol 
oyadılar. Çevrenin kötüleşmesinden en çok ve 
hatta en uzun süre acı çekecek kişilerin kendi-
leri olduklarına inandılar. Dünyanın dönüşmesi 
muhtemel durumundan korktular. Çevresel 
söyleme gençlerin ve elit olmayan kesimin girişi 
dikkate değerdir. Şimdiye değin bu çevresel söy-
lem elitlere ait bir mesele olarak görülür ve dünya 
genelinde toplumun diğer kesimleri bu meseleye 
mesafeli dururlardı, ancak bu meseleden en çok 
etkilenen de onlar oldular. Değişen kamuoyunun 
verilen mücadelede kritik bir yeri vardır. İnsanlar 
çevre konusunda tarih boyunca eleştirel değil-
lerdi. 

İKLİM HAREKETİNE HIZ KAZANDIRMA 20
Çevresel söylemler 1960larda günde-
me gelmiştir. Her ne kadar insanlar 
her zaman bu dünyada yaşadılarsa 
da, dünyanın bir sonu olduğu fikri 
homo sapienslerin aklına gelmemiştir. 
Dolayısı ile ilk eylemler büyümenin 
sınırları olduğu fikri etrafında çevre-
leniyordu. 1980lerde her ne kadar 
gerekli eylemlerde bulunulmadığı 
taktirde geleceğin karanlık olduğunu 
fark etmeye başladıysa da, hedefe 
ulaşma yolunda kullanılacak araçlar 
hususundaki anlaşmazlıklar halen son 
derece yaygındı. En temel zorluklardan 
biri gelişmiş ve gelişmekte olan ülke-
ler arasındaki uyumsuzluktu. Geliş-
miş dünya ülkeleri, özellikle de Batı 
Avrupa, daha radikal değişimler için 
zorluyordu, bu durum da gelişmekte 
olan dünya ülkelerinin ani ekonomik 
büyüme taleplerini tehdit etmekteydi. 
Bu mücadele bugün hala gündemdedir. 
Ancak, önceden de değinildiği gibi, 
bu mücadele hedeflenen amaçları da 
tehdit eder hale gelmiştir.

AKTÖRLER ŞÜPHECİ Mİ?
Evrensel hedef kitle ile kıyaslandığında, iklim değişimi konusunda 
çalışan bilim insanları önümüzdeki tehlikeleri görme konusunda 
daha birleşmiş durumdalardır. Aynı durum evrensel hedef kitle olan 
siyasiler ve toplum için geçerli değildir. Amerika Başkanı Donald 
Trump ve Brezilya Başkanı Jair Bolsonaro iklim değişikliği konusun-
da ne kadar şüpheci varsa kayıtsızlık dolu yatıştırma çabalarıyla 
beraber hepsini bir araya getirmiştir, daha da kötüsü daha fazla 
iklim hareketini teminat altına almayı hedefleyen reformları kendi 
ülkelerinde engellemektedirler. 

Örneğin Birleşmiş Devletler 2019’da Paris Antlaşması’ndan çıkaca-
ğını bildirmiş, küresel iklim yatıştırma çabalarını terk edeceğini açık 
bir şekilde ifade etmiştir . Trump yönetimi hassas doğal ortamlar-
daki yağ kanalı kısıtlamalarını gevşetmiş , yağ ve gaz endüstrileri 
için ulaşılabilir federal sahanın ölçüsünü genişletmiştir. Bunlara 
ilaveten, Trump sondaj sahalarındaki metan emisyonlarına getirilen 
kısıtlamaları da gevşetmiş ve Obama’nın kömür santrallerinden 
salınan seragazı emisyonlarını yasaklayabilecek Temiz Güç Planı 
devrini tesirsiz halde getirmiştir. Trump’un eylemleri ülkesini ve 
gelecekte aşırı ısınacak  bir dünyayı yönetiyor gibi görünmektedir. 

Brezilya başkanı Jair Bolsonaro dünyanın dört bir yanını sarmış 
hararetli çaresizliğin şekillendirdiği küresel hareketin haklı olduğuna 
ikna olmamış ve Amazon’un büyük bir kısmını tümüyle tüketen 
Amazon ormanları yangınında ülkesini yönetemediği için kendisini 
suçlayan liderleri azarlamıştır. “Amazon’un insanlığın mirası olduğu-
nu söylemek büyük bir yanlışlıktır. Bilim insanlarının bizim ormanı-
mızın dünyanın ciğerleri olduğu söylemeleri de yanlış bir kanıdır.”   
Brezilya başkanına göre, orman meselesi Brezilya’nın meselesidir, 
bütün dünyanın değil. Değerlerden ve dünya görüşlerinden mey-
dana gelen farklılıklar halen çok fazladır, bu durum iklim değişimini 
yatıştırmak için yapılacak hareketlerin hızını düşürmektedir.

 Oysa ki bugün iklim hareketine hız kazandırılmasında halka açık 
görüşmelerin esas olduğu açıktır.  İyi haber ise görüşlerin değiş-
mez olmamasıdır. Bu kadar kısa sürede iklim politikacılarının hak 
ettiği dikkati toplayabilmeleri dikkat edilmesi gereken bir husustur. 
Değerlerdeki farklılıklara karşın, 2019 senesinde gerçekleşmiş 
çevresel aktivizm seviyesi yakın zamanda benimsenebilecek olası 
çevre-yanlısı radikal değişimler konusunda ümit vermektedir. İklim 
hareketinin neredeyse bütünüyle tepetaklak bir pozisyondan bu-
gün tam tersi pozisyona gelmiş olması dahi memnuniyet vericidir. 
Böylesi katılaşmış bir çağda gerçekleşen en dikkate değer değişim-
ler bunlar olabilir. 
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ATIKLAR, FAKİRLİK VE KİRLİLİK
Dünya Sağlık Organizasyonu hesaplarına göre, 
dünya çapındaki ölümlerin yüzde yirmi üçü 
çevresel riskler nedeniyle gerçekleşmektedir. 
Her sene yalnızca hava kirliliği tahminen 7 
milyon insanın ölümüne sebebiyet vermektedir. 
Bu ölümlerin çoğunluğu düşük yahut ortagelirli 
ülkelerde gerçekleşmektedir.   Bu durumdan 
çocuk ve kadınlar orantısız bir şekilde etkilen-
mektedirler.   Atıklarla uygun bir şekilde baş 
edilmeden dünya genelinde adalet ve insan 
hakları sağlanamaz. Atıklar tehlikeli kirlilik 
kaynakları oluşturmaya devam etmekte ve bu 
durum fakir toplumları orantısız bir biçimde et-
kilemektedir. Tearfund raporu, düşük yahut orta 
gelirli ülkelerde 400.000 ila 1 milyon arası bir 
sayıda insanın ölümünün her sene baş edileme-
miş atıklarla ilgili olduğunu bildirmiştir.  Plastik 
kullanımının iklim değişimine etkisi olmaktadır. 
CIEL’in açıkladığı rapora göre, 2019 senesinde 
plastik üretimi ve yakımı 850 milyon metrik ton 
seragazı salımına yol açmıştır, bu rakam 189 
beş-yüz-megavatlik bir kömür santrali salımına 
eşdeğerdir. 
Branded raporuna göre son iki yılda da Küresel 
Kirleticiler listesinde Coca Cola firması bir nu-

marada yer almaktadır. 

Dört kıtada 37 ülkede 11.732 Coca Cola etiketli 
plastik rapor edilmiş; Coca Cola bu rakamla 
listede kendisinden sonra gelen diğer üç kirle-
tici firmanın plastik atığı sayısının toplamına 
eşdeğer olmuştur. 

Plastikleri aynı şekilde kullanmaya devam etti-
ğimiz taktirde, raporda 2050 senesi geldiğinde 
plastik kullanımı ve üretiminden salınan gazla-
rın yıllık 56 milyar ton olacağı uyarısı yapılmış-
tır. Sokaklarda ve drenaj kanallarındaki plastik 
atıkların sayısı arttıkça sel felaketinin ve sıtma 
gibi hastalıkların gerçekleşme olasılığı da artır-
maktadır. 2019’da iklim değişiminden en çok 
etkilenen kıtalardan biri Afrika’dır. Sel ve heye-
lanlar bu sene Afrika’nın pek çok bölgesini yerle 
bir etmiştir. 14 Mart Perşembe günü, Idai ismin-
deki tropik hortum Mozambik’teki Beira şehrine 
yakın bir anakaraya ulaşmış, felaket Sofala, 
Zambezya, Manika, Tete ve Ihamban’a değin 
taşınmış, altyapıyı ve insanların geçim kaynak-
larını yok etmiştir. Devletin oluşturduğu tabloya 
göre, 7 Nisan’da 7 milyon 239.682 ev yok olmuş 
veya zarar görmüştür.

600’ün üzerinde ölüm kayda geçmiş 
ve 400,000’den fazla insan Mayıs 
2019’da yurtsuz kalmıştır. Kasırganın 
üzerinden yalnızca bir ay geçmişken, 
Indai kasırgasını Kenneth adı verilen 
bir başka kasırga takip etmiş, tahribat 
ve umutsuzluğun devamına neden 
olmuştur. 
Kenya Kızılhaç Derneği’nin bildirdiği 
verilere göre, Eylül yağmurlarının 
başlamasından beri Kenya’da en 
az 120 insan hayatını kaybetmiş-
tir, 160.000 insandan fazlası ise sel 
felaketinde yahut heyelanda zarar 
görmüştür (OCHA, 27 Kasım 2019). 
Uganda’da seller ve heyelanlar Ugan-
da’nın doğu ve batı bölgelerini yerle 
bir etmiş, 30 kişiden fazlası yüksek 
yağış ve zarar görmüş eko-sistemler 
nedeniyle hayatını yitirmiştir. Hızla 
artan nüfus sonucu insanların yerle-
şim için arazileri ıslah etmesi su tut-
ma bölgelerinin ve ormanların imhası 
ile sonuçlanmıştır.

EKONOMİK STATÜYE 
BAĞLI OLARAK DEĞİŞEN 
ÇEVRESEL DEĞERLER
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri iklim değişikliği eylemleri ile 
ilgili motive eden değerler arasında kayda değer bir faklılık bu-
lunmaktadır. Gelimiş ülkeler kapsamında Avrupa Birliği’nin enerji 
tüketimi konusunda hatırı sayılır değişimleri mümkün kılan yetileri 
bulunmaktadır. Fosil yakıtlar ve kömür aşamalı olarak gelişmiş 
ülkelerde kullanımdan kaldırılmıştır.

Öte yandan gelişmekte olan ülkeler bu anlamda halen bocala-
maktadırlar. Kömür ve yakacak odun halen en baskın yakacak 
olarak kullanılmaktadır. Örneğin yenilenebilir enerjiye yönelik 
yapılan büyük yatırımlara rağmen Çin bugün halen dünyanın en 
büyük kömür tüketicisidir. 

Endonezya’nın önümüzdeki 25 yılda kömür tüketimini iki katına çı-
karması beklenmektedir. Gelişmekte olan ülkeler çevre yanlısı poli-
çeleri karşılayabilmek için ekonomilerini büyük ölçüde geliştirmeye 
ihtiyaç duyduklarını çeşitli fırsatlarda dile getirmişlerdir. Potansiyel 
bir kazan-kazan tavizi karbon dengelemesi şeklinde sunulmuştur. 

Buna rağmen kaynaklar halen çok yetersizdir. 

Karbon dengelemesi yolu ile gelişmiş ülkeler varlıklarının ve 
kaynaklarının bir kısmını gelişmekte olan ülkeler ile karşılığında 
özellikle ormanlar olmak üzere doğal kaynakları koruyacakları sözü 
şartıyla değişebilirler. Örneğin 2019’da Merkezi Afrika Ormanları 
Kuruluşu (the Central African Forest Initiative) 150 milyon Ame-
rika dolarını Gabon’a ormanları koruması için ayırdığını duyurdu. An-
laşmaya göre, on sene boyunca Gabon’un toplam sınırlarının yüzde 
80’ini oluşturan ormanlarının yüzde 98’ini koruması beklenmek-
tedir. Bu girişimler dünyanın birbirine bağlı olduğu fikrini destekler 
niteliktedir, bu sebeple kamu yararına hizmet etmesi için toplu bir 
çaba gerektirmektedir. Bu nedenle varlıklı ülkeler böylesi girişimle-
rin desteklendiğinden ve gereken yerlere eriştiğinden emin olmak 
için daha fazla çaba sarf etmelidir. 

24 25





Bu raporun amacı, öncelikle eğitim hakkının 
anlamını ve kapsamını sunmak ardından ise 
eğitimde yaşanan hak ihlallerini çeşitli başlıklar 
altında incelemektir. Ayrıca, bu hak ihlallerinin 
önlenmesi için izlenmesi gereken strateji ve 
eylem çerçevesini eleştirel bir inceleme ile ele 
almaktadır. Diğer taraftan, bu raporun ana 
odak noktası temel eğitimdir dolayısıyla yetiş-
kinlerden ziyade çocukların eğitim haklarını ve 
eğitim içerisindeki çocuk haklarını ele almakta-
dır. Bunu yaparken, hakların yerine getirilmesi, 
haklara saygı duyulması ve korunması arasında 
bir ilişki olduğunu ve hepsinin ayrı bir öneme 
sahip olduğunu kabul etmektedir. Bununla 
birlikte bu rapor, dünyanın farklı ülkelerinde 
veya bölgelerinde karşılaşılan spesifik ve geniş 
çapta farklı kaygıları kapsam dışı tutmuştur. 
Ancak, sağladığı genel çerçeve farklı bağlam-
larda transfer edilebilir bir özelliğe sahiptir ve 
eğitim hakkının teşvik edilmesi için kullanılabi-
lir.

eğitim



Eğitimin amacının kişisel 
gelişmeyi teşvik etmek, insan 
haklarına ve özgürlüklere 
saygıyı güçlendirmek, bi-
reylerin özgür bir topluma 
etkili bir şekilde katılmalarını 
sağlamak ve anlayışı, dostlu-
ğu ve hoşgörüyü teşvik etmek 
olduğu kabul edilmektedir. 
Bu hak, sadece eğitime erişi-
mi değil aynı zamanda eğitim 
sisteminin her seviyesinde 
ayrımcılığı ortadan kaldırma, 
asgari standartları belirleme 
ve kaliteyi artırma yüküm-
lülüğünü de içermektedir. 
Bunun da ötesinde medeni, 
siyasi, ekonomik veya sosyal 
hakların yerine getirilmesi 
için eğitim gereklidir. Eğitim 
hakkının sağlanması, eğitime 
erişimi, kaliteli eğitimi ve in-
san haklarına saygıyı ele alan 
bir çerçeve gerektirmektedir. 
Bu boyutlar birbirine bağlı ol-
makla beraber hak temelli bir 
eğitime ihtiyaç duymaktadır.
Eğitim, 1948’de İnsan Hakları 
Evrensel Beyannamesi’nin ka-
bul edilmesinden bu yana res-
mi olarak insan hakkı kabul 
edilmiştir. Bu hak, Birleşmiş 
Milletler Eğitim, Bilim ve Kül-
tür Örgütü (UNESCO) Eğitim-
de Ayrımcılığa Karşı Sözleşme 
(CEID) (1960), Uluslararası 
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel 
Haklar Sözleşmesi (ICESCR) 
(1966) ve Kadınlara Karşı 
Her Türlü Ayrımcılığın Ön-

lenmesi Sözleşmesi (CEDAW) 
(1981) dahil olmak üzere 
birçok küresel insan hakları 
sözleşmesinde onaylanmıştır. 
Bu antlaşmalar ile tüm ço-
cuklar ücretsiz zorunlu temel 
eğitim hakkı elde etmiştir. 
Ayrıca devletlere yükseköğre-
tim de dahil olmak üzere tüm 
öğretim kademelerinin erişile-
bilir olması için eşit fırsatlar 
sağlama sorumluluğu yükler. 
Devletlerin bu insan hakları 
anlaşmalarını onaylarken üst-
lendikleri resmi yükümlülük-
lerin ötesinde, bir dizi küresel 
konferans da eğitim hakkını 
onaylamıştır. Bu konferans-
ların yasal olarak bağlayıcı 
gücü olmamasına rağmen, 
devletlerin verdiği çeşitli 
taahhütler sayesinde eğitim 
hakkının sağlanması için ilave 
bir ivme kazandırmıştır. 

Eğitim hakkının temel 
amacı, her bireye en uygun 
gelişme fırsatı sunma, onur-
lu olma ve kaliteli bir eğitim 
sağlamaktır. Bununla bir-
likte, bu hedefe ulaşmak son 
derecede karmaşıktır. Eğitim 
hakkı, farklı uluslararası 
kuruluşlar tarafından ele 
alınmış önemli bir konudur. 

Bu hak, çok sayıda insan 
hakları sözleşmesinde onay-
lanarak, devletlerin kalkınma 
ve sosyal dönüşüm arayışları 

açısından oldukça önemli 
olduğu kabul edilmiştir. Bu 
sözleşmelerin çeşitli düzeyler-
de etkisi olmuştur. 1948’de, 
eğitimin bir insan hakkı 
olarak tanınması sonrasında, 
bireyler örgün eğitime erişi-
me ulaşma imkanı bulmuştur. 
Sözgelimi Amerika’da siyah-
ların her tür ve düzeyde açık 
bir şekilde eğitim hakkına 
sahip olması 1954’ten sonra 
gerçekleşmiştir (Ashenfel-
ter, Collins, & Yoon, 2006).  
Sonraki süreçte ise ilk aşama-
ların ötesinde örgün eğitime 
katılım artmıştır. Örneğin; 
İsveç, Norveç, Finlandiya gibi 
ülkelerde ise eğitim hakkını 
sınırlama yerine küçük top-
lulukların bile kendi din, dil 
gibi toplumsal kimlik bileşen-
lerini içeren eğitim olanak-
larına sahip olacak şekilde iç 
hukuka uyarlanmıştır (Aydın, 
2013).  Buna rağmen, bugüne 
kadar küresel düzeyde kay-
dedilen ilerleme hala yeterli 
düzeye ulaşmaktan uzaktır. 
Dünyanın bir çok bölgesin-
de kızlar eğitim konusunda 
geride kalmaktadır. Beltekin 
ve Çete (2019) tarafından 
yapılan araştırmada kız 
çocuklarının okula gönde-
rilmemesi Türkiye’de eğitim 
hakkı ihlallerinde öne çıkan  
nedenlerden birisi olmuştur.  
Diğer bölgelerde ise erkekler 
tarafından artan bir 

başarısızlık sorunu mevcuttur. 
Yoksulluk, okula devam, ırk ve 
etnik kökene dayalı ayrımcılık-
lar, kültürel ya da dini etmen-
ler eğitime erişimi engelleyen 
faktörlerden bazılarıdır. Mevcut 
durum, eğitime erişim için 
uluslararası hedeflerin karşılan-
masının zor olduğunu göster-
mektedir. Bununla birlikte, 
eğitimde kalitenin sağlan-
masındaki zorluklar daha da 
büyüktür. Birçok uluslararası 
otorite, çocukların okula erişi-
mine yardımcı olmaya odak-
lanmaktadır. Ancak eğitime 
erişimlerinden sonraki süreç-
lere çok az vurgu yapılmıştır.  
Kayda değer istisnalar olmasına 
rağmen, eğitime erişim ve kali-
teli eğitim hedeflerine ulaşmak 
için benimsenen yaklaşımların 
yetersiz kaldığı görülmektedir. 
Yakın zamanda yapılan araştır-
malar, sanayileşmiş ülkelerdeki 
çok sayıda öğrencinin bugünün 
dünyasında yetkin olmak için 
temel becerileri edinmediğini 
göstermektedir.  Dolayısıyla 
eğitim hakkının tam anlamıyla 
sağlanması için okula erişim 
yeterli değildir. Eğitime hak 
temelli bir yaklaşım benimse-
mek bazı zorlukları da bera-
berinde getirmektedir. Farklı 
hak sahiplerinin taleplerini 
dengeleme ve farklı hakların 
gerçekleştirilmesinde haklar 
ve sorumluluklar arasındaki 
potansiyel gerilimleri ele alma 
ihtiyacı bunlara örnek olarak 
gösterilebilir. Bununla birlikte, 

devletlerin temel ilkelere tutarlı 
bir şekilde bağlı kalması eğitim 
hedeflerinin karşılamasına yar-
dımcı olabilir. Özetle bu kav-
ramsal çerçeve, eğitim hakları-
nın bütünsel bir perspektif ile 
ele alınmasına duyulan ihtiyacı 
vurgulamaktadır.

a. Eğitime Erişim Hakkı
Eğitime erişim hakkı; tüm 
öğretim kademelerine erişim 
hakkı, eğitimin mevcudiyeti ve 
erişilebilirliği ile fırsat eşitliği 
olmak üzere üç temel unsurdan 
oluşmaktadır.

Tüm Öğretim Kademelerine 
Erişim Hakkı
Öğrenme yaşam boyu devam 
eden bir süreçtir. Eğitim hakkı, 
bireylerin çocukluk ve daha 
sonraki dönemlerinde kendi 
yeteneklerine uygun şekilde 
geliştirebilmek için fırsatlar 
yaratılmasını gerektirmekte-
dir. Çocuk Hakları Sözleşmesi 
(UNCRC) (1989), erken ço-
cukluk eğitimi sağlamak için 
açık yükümlülükler getirmese 
de eğitim hakkını doğuştan 
başlayarak ve çocuğun azami 
gelişme hakkına yakından bağlı 
olarak yorumlamaktadır. Ayrıca 
devletlerin, çocukların refah-
larını artırmak için sağlık ve 
eğitim programlarına erişmele-
rini sağlaması yönünde tavsiye-
de bulunmaktadır. Çünkü asıl 
gelişmenin erken çocukluk ve 
çocukluk döneminde olduğu, 
bundan dolayı eğitim hakkının 
sistematik, kaliteli ve aile katı-
lımı ile bu dönemde sağlanma-

sının önemi vurgulanmaktadır. 
Dolayısıyla, bireylerin yaşantı-
sının ilk yıllarındaki kaliteli eği-
tim sonraki öğretim kademele-
rinde sürdürülebilir ekonomik 
ve sosyal kalkınmayı teşvik 
etme açısından önemli bir rol 
oynamaktadır. İnsan hakları 
hukuku, her çocuğun ücretsiz, 
zorunlu ilköğretim hakkı oldu-
ğunu iddia etse de ortaöğretim 
ile ilgili yükümlülükler daha az 
vurgulanmaktadır. Bu noktada 
devletlerin görevi ise çocuğun 
gelişimini teşvik etmek ve orta-
öğretimi her çocuğa erişilebilir 
ve mümkün olduğunda ücretsiz 
kılmaktır. Ancak günümüzde 
ortaöğretime erişimi zorunlu ve 
ücretsiz kılmak, dünyanın pek 
çok ülkesindeki kaynakların 
ötesindedir.  Bununla birlik-
te, zaman içerisinde pek çok 
ülke ve bölgede ortaöğretimin 
temel önemine ilişkin artan bir 
kabul olduğu görülmektedir. 
Son dönemlerde öne çıkan 
yaşam boyu öğrenme kavra-
mı ise gelişimin insan ömrü 
boyunca süreklilik arz ettiğini 
vurgulamaktadır. Bu bağlamda, 
tüm gençlerin ve yetişkinlerin 
eğitim ihtiyaçları öğrenme ve 
yaşam becerileri programlarına 
erişim yoluyla karşılanmalıdır. 
Devletler, yaşam boyu öğrenme 
için güçlü bir temelin oluşturul-
masını desteklemelidir. Bir-
leşmiş Milletler Eğitim, Bilim 
ve Kültür Örgütü (UNESCO) 
tarafından 2019 yılında yayım-
lanan Küresel Eğitim İzleme 
Raporunda az sayıda çocuğun 
eğitimlerini tamamladığını
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ortaya koymuş ve dünyanın 
eğitimsel kazanımlardaki başa-
rısızlıklarının bazı olası neden-
lerini belirtmiştir. Rapora göre, 
dünya genelinde öğrencilerin 
%83’ü ilkokulu, %69’u ortaoku-
lu (14 yaşında biten) ve sadece 
%45’i liseyi bitirebilmektedir.  
Dolayısıyla eğitime devam eden 
çocukların birçoğu eğitimlerini 
tamamlayamadan herhangi 
bir nedenle terk etmektedir. 
Verilen bu sayılar küresel çapta 
eğitim kademelerine erişiminin 
çok ciddi boyutlarda olduğunu 
göstermesi bakımından önem-
lidir.

Eğitimin Mevcudiyeti ve 
Erişilebilirliği

Devletlerin, her çocuğun eği-
tim hakkını yerine getirmesi 
için yasama ve politika oluş-
turma zorunluluğu vardır. Bu 
nedenle her çocuğa, nitelikli 
öğretmenler, yeterli materyal-
ler ve uygun bir okul yeri ile 
öğrenme fırsatı sağlanmalıdır. 

Tüm öğrenme ortamları her 
çocuk için hem fiziksel hem 
de ekonomik olarak erişilebi-
lir olmalıdır. Eğitimin fiziksel 
olarak erişilebilir olması çocu-
ğun yürüyerek ya da gerekli 
durumlarda ulaşım araçlarıyla 
erişebileceği mesafede bir okul 
bulunmasını ifade etmektedir.  
Son dönemlerde okulun fizik-
sel olarak erişilebilir olmasına 
uzaktan eğitim gibi teknolojik 
unsurlar da eklenmektedir.  
Eğitimin ekonomik olarak 
erişilebilir olması ise eğitimin 
ücretsiz olmasını, eğitime 

ilişkin ek masrafların karşılan-
masını ve yeterli burs imkanları 
sağlanmasını kapsamaktadır.  
Ekonomik Sosyal ve Kültürel 
Haklar Komitesi (ESKHK), 
eğitime erişim açısından de-
zavantajlı konumda bulunan 
azınlık bölgelerinde yaşayan-
lar, kırsal kesimde yaşayanlar, 
yoksul aileler, iç göç yaşayanlar 
ve çalışan çocuklar gibi bazı 
gruplar için devletlerin özel 
bir çaba göstermesi gerektiğini 
belirtmektedir.  Buna ek olarak 
devletler, kendi yetki alanları 
içinde bulunan herkese insan 
hak ve özgürlüklerini tanımak 
durumundadır.  ESKHK bu 
hak ve özgürlüklerin vatandaş 
olmayan yabancı, sığınmacı, 
mülteci ve kayıtlı ya da kayıt 
dışı göçmenler ile çocukları da 
dahil herkes için geçerli oldu-
ğunu açıkça ifade etmektedir.  
Bu nedenle, eğitime erişimde 
vatandaş olmayan bu grupla-
rın ayrımcılığa uğramamaları 
gerektiği belirtilmektedir. 
Özellikle de bu gruplar içerisin-
de yer alan öğrencilerin devlet 
tarafından uyum sağlamalarını 
kolaylaştırıcı ek destek sunul-
ması tavsiye edilmektedir. 
Yoksulluk ve ötekileştirmenin 
bir sonucu olarak, dünya gene-
linde 72 milyondan fazla çocuk 
eğitimsiz kalmaktadır. Sahra 
altı Afrika, ilkokul çağındaki 32 
milyondan fazla çocuğun eği-
timsiz kaldığı en çok etkilenen 
bölgedir. Orta ve Doğu Asya ile 
Pasifik de 27 milyondan fazla 
eğitimsiz çocukla bu sorundan 
ciddi şekilde etkilenmektedir. 
Bu bölgeler aynı zamanda eği-
tim yoksulluğu (4 yıldan az eği-

timli bir çocuk) ve aşırı eğitim 
yoksulluğu (2 yıldan az eğitimli 
bir çocuk) sorunlarıyla karşı 
karşıyadır. Bu sorun esasen, 
çocukların yarısından fazlası-
nın 4 yıldan az bir süre eğitim 
gördüğü Sahra Altı Afrika ile 
ilgilidir. Somali ve Burkina Faso 
gibi bazı ülkelerde, çocukların 
%50’den fazlası 2 yıldan az bir 
süre boyunca eğitim görmek-
tedir.  Okullaşma ve yetersiz 
eğitimin, nüfus ve ülke üze-
rinde olumsuz etkileri bulun-
maktadır. Çocuklar, gerekli 
bilgi ve becerileri elde etmeden 
okuldan ayrılmak zorunda 
kalmaktadır. Bu ise çocukların 
ileriki yaşlarda sosyal ve ekono-
mik gelişimlerini büyük ölçüde 
engellemektedir. 

Fırsat Eşitliği

Her çocuğun okula gitme hakkı 
vardır. Okulları erişilebilir 
kılmak, bu hakkın yerine geti-
rilmesinde ilk önemli adımdır, 
ancak gerçekleşmesini sağla-
mak için yeterli değildir.  Fırsat 
eşitliği ancak toplumdaki ve 
okullardaki engelleri kaldırarak 
sağlanabilir. Toplumsal cinsiyet, 
engellilik, yoksulluk, etnik kö-
ken, çocuk işçiliği gibi ekono-
mik, sosyal ve kültürel faktörler 
çocukların okul terkine yol 
açan temel etmenlerdir. Ayrı-
ca okullar cinsiyet eşitsizliği, 
toplumsal tabakalaşma, şiddet 
ve cinsel istismar gibi unsurla-
rı yansıtarak, bazı çocukların 
erişimini doğrudan veya dolaylı 
olarak engelleyebilmektedir.  

Bugün, eğitime en az erişimi 
olan kız çocukları dünyadaki 
eğitimsiz nüfusun %54’ünden 
fazlasını oluşturmaktadır. Bu 
sorun en sık Arap Devletleri’n-
de, Orta Asya’da ve Güney ve 
Batı Asya’da görülmektedir. 
Bu sorun temel olarak erkek-
lere verilen kültürel ve gele-
neksel ayrıcalıklı muamele ile 
açıklanmaktadır. 

Kızlar aile evinde çalışmaya 
mahkum olurken, erkek ço-
cuklar eğitim alma hakkına 
sahiptir. Sahra altı Afrika’da, 
12 milyondan fazla kız hiçbir 
eğitim alamama riski altında-
dır. Benzer şekilde Yemen’de, 
asla okula gitme fırsatı bulama-
yacak kızların oranı ise %80’in 
üzerindedir.  Daha da endişe 
verici olan, Afganistan veya So-
mali gibi bazı ülkelerde, eğitim 
konusunda kızlar ile erkekler 
arasındaki boşluğu azaltmak 
için hiçbir çaba sarf edilmeme-
sidir. Gelişmekte olan birçok 
ülke, eğitimde kız ve erkek eşit-
sizliğini önemli ölçüde azaltsa 
da küresel çapta temel eğitime 
ulaşmak için hala çok çaba sarf 
edilmesi gerekmektedir. 2019 
yılında bireylerin eğitim kade-
melerine erişim ile ilgili çeşitli 
şekillerde hak ihlalleri yaşan-
mıştır. Bunlardan belki de en 
önemlisi İnsan Hakları İzleme 
Örgütü’nün (HRW), Bangladeş 
hükümetinin, ülkeye sığınan 
400 bin Arakanlı Müslüman 
çocuğun eğitim hakkını ihlal et-
tiğini bildirmesidir. HRW’nin 81 
sayfalık “Biz İnsan Değil Miyiz? 
Bangladeş’te Arakanlı Müslü-
man Mülteci Çocukların Eğitil-

mesinin Reddedilmesi” başlıklı 
raporda, aralarında öğretmen, 
yardım çalışanı, devlet memu-
ru, Arakanlı Müslüman çocuk 
ve ailelerin bulunduğu 163 
kişiyle yapılan görüşmelerde 
Bangladeş’teki Arakanlı Müslü-
man çocukların yerel okullara 
kayıt olmalarının engellendiği 
bilgisinin elde edildiği belirtil-
miştir. Raporda, Bangladeş’te 
Arakanlı Müslüman çocuklar 
için orta eğitim kurumlarının 
bulunmadığı, bu çocukların, 
Bangladeş eğitim müfredatın-
dan faydalanmasına ve Bengal-
ce öğrenmesine izin verilmediği 
ifade edilmiştir. Myanmar’ın 
da bu sorunda rol oynadığı 
değerlendirmesinde bulunulan 
raporda, Nepido yönetiminin 
Bangladeş eğitim müfredatını 
onaylamayı reddettiği ifade 
edilmiştir. Raporda, çok sayıda 
Arakanlı Müslüman çocuğun, 
Myanmar’dan kaçmadan önce 
de ayrımcılığa uğradığı, ayrıca 
Myanmar hükümetinin Ara-
kanlı Müslüman öğretmenler 
üzerindeki baskı kurduğu veya 
hareket kısıtlamasına gittiği 
kaydedilmiştir. 
Devletler, çocukların okula 
erişimini engelleyen nedenleri 
ortadan kaldırmak için mevzu-
at, politikalar ve destek hizmet-
leri geliştirme yükümlülüğüne 
altındadır. Bu nedenle devletler 
hem kapsayıcı hem de ayrımcı 
olmayan bir eğitimin sağlan-
ması için harekete geçmelidir. 
Ancak bazı durumlarda ayrım-
cılığın yasaklanması sorunların 
ortadan kaldırılması için yeterli 
değildir. Bu durumda devlet-
ler, pozitif tedbirler alınmasını 

sağlayarak, üçüncü tarafların 
uyguladığı ayrımcılığı ortadan 
kaldırmaya çalışmalıdır. Gerekli 
durumlarda ayrımcılığın ne-
denleri yok etmeye ya da bazı 
yasal düzenlemelere başvurma-
lıdır. Özetle, ayrımcılığa ilişkin 
pozitif tedbirler, ayrımcılığa 
neden olan unsurların ortadan 
kaldırılmasını; fırsat eşitliğinin 
sağlanmasına yönelik tedbirler, 
ayrımcılığa ve bazı nedenlere 
bağlı olarak ortaya çıkan deza-
vantajların sonuçlarının azaltıl-
masını ya da ortadan kaldırıl-
masını amaçlamaktadır. 

b. Kaliteli Eğitim Hakkı

Devletler, birçok uluslararası 
sözleşmede kaliteli temel eği-
tim sunmayı ve eğitim kalitesi-
nin tüm yönlerini iyileştirmeyi 
taahhüt etmektedir. Bu taah-
hütlerden birincisi olan bilişsel 
gelişim, eğitimde kalitenin 
sağlanmasının temel amacıdır. 
İkincisi ise eğitim, barış, vatan-
daşlık ve güvenlik hedeflerini 
destekleyen, eşitliği teşvik 
eden, küresel ve yerel kültü-
rel değerleri gelecek nesillere 
aktarılmasını sağlayan yaratıcı 
ve duygusal gelişimin teşvik 
edilmesidir. Bu bakış açıları, 
çocuklara birey olarak saygı fel-
sefesini esas alan Çocuk Hak-
ları Sözleşmesi’nde belirtilen 
eğitim hedefleriyle bütünleşti-
rilmiştir.  Her çocuğun yaşam 
becerilerini, öğrenmelerini, 
özgüvenlerini ve diğer kapasi-
telerini güçlendirici bir eğitim 
hakkı vardır.
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Kaliteli bir eğitim sağlanması, 
müfredatın içeriğine, öğre-
timin doğasına ve öğrenme 
ortamının kalitesine bağlıdır. 
Bu unsurlar, tüm çocukların 
ihtiyaçlarına cevap veren 
esnek, etkili ve saygılı öğren-
me ortamları sağlanmasına 
işaret eder.

Kapsayıcı Bir Müfredat

Müfredatın geliştirilmesi için 
tüm temel insan hakları an-
laşmalarında hak temelli bir 
eğitim için gerekli olan içerik 
ve kapsam konusunda temel 
bir fikir birliğine varılmaktadır. 
Müfredat, her çocuğun temel 
akademik müfredatı ve temel 
bilişsel becerileri kazanmasını 
sağlamalıdır. Ayrıca, çocukları 
yaşam zorluklarıyla yüzleştir-
mek, dengeli kararlar vermek 
ve sağlıklı bir yaşam tarzı 
geliştirmek, iyi sosyal ilişkiler 
kurmak, eleştirel düşünebilmek 
ve kapasite geliştirmek için 
gerekli temel yaşam beceri-
lerini kazandırmalıdır. İnsan 
haklarına, temel özgürlüklere, 
doğal çevreye, farklı kültür ve 
değerlere saygı göstermelerini 
öğretmelidir. Müfredat, kapsa-
yıcı ve farklı koşullarda çocuk-
ların ihtiyaçlarına göre uyar-
lanmış olmalıdır. Tüm eğitim 
ve öğretim materyalleri cinsiyet 
klişeleri ve etnik veya yerli 
grupların zararlı veya olumsuz 
temsillerinden uzak olmalıdır. 
Tüm engelli çocukların potansi-
yellerini yerine getirebilmeleri 
için gerekli önlemler alınmalı-
dır. 

Hak Temelli Öğrenme ve 
Değerlendirme
Çocuklara öğrenme fırsatı sağ-
lama şekli, neyi, nasıl öğrendik-
leri kadar önemlidir. Çocukları 
susturan ve onları pasif alıcı 
olarak algılayan geleneksel 
okul modelleri, öğrenme hak-
larına dayalı bir yaklaşım ile 
tutarlı değildir. 

Çocuklar ve gençler pasif eği-
tim alıcılarından ziyade kendi 
öğrenmelerine aktif katkı 
sağlayan unsurlar olarak 
tanınmalıdır. Çocukların deği-
şen ve farklı kapasitelerine 
saygı gösterilmeli ve onların 
önceden belirlenmiş yaşlarda 
bilgi ve beceriler edinmeleri 
sağlanmalıdır.  

Öğretme ve öğrenme süreç-
leri, teşvik edici ve katılımcı 
ortamlar oluşturmak için çeşitli 
etkileşim temelli metodolojileri 
içermelidir. Eğitimciler, bilgiyi 
iletmekten ziyade, öğrenme 
fırsatlarının yaratılması veya 
güçlendirilmesine katkı sağ-
layarak katılımcı öğrenmeyi 
kolaylaştırmalıdır. Öğrenme 
ortamları çocuk dostu olmalı ve 
çocukların kapasitelerinin en 
uygun şekilde geliştirilmesine 
yardımcı olmalıdır.
Öğrenme başarısının değerlen-
dirilmesi oldukça önemlidir. Bu 
değerlendirmenin sonuçları, 
okulların öğrenme ihtiyaçları-
nı belirlemelerini ve bireysel 
çocuklara destek sağlamak için 
hedefli girişimler geliştirmele-
rini sağlar. Sonuçların analizi, 
devletin eğitim hedeflerine 
ulaşıp ulaşmadıklarını değer-

lendirmelerini ve politika ile 
kaynakları buna göre denge-
lemelerini sağlar. Sonuçların 
yaygınlaştırılması, eğitimde 
hesap verebilirliğin ve şeffaflı-
ğın gerekli bir yanıdır ve eğiti-
min kalitesinin belirlenmesini 
kolaylaştırır. Bu aynı zamanda, 
çocukların farklı yeteneklerini 
hesaba katarak, belirli öğrenme 
gereksinimlerine sahip olanları 
ayrımcılığa maruz bırakmadan 
değerlendirmek ve izlemek 
için yapıcı yöntemlere duyulan 
ihtiyacı ifade eder. 

Güvenli ve Sağlıklı Ortamlar

Çocukların çıkarlarına öncelik 
verme ve gelişimlerini sağla-
ma yükümlülüğü, öğrenme 
ortamlarının sağlıklı, güvenli, 
koruyucu ve cinsiyete duyarlı 
olmasını gerektirir. Aşırı yok-
sulluk, acil durum ve çatışma 
durumları bunu sık sık engel-
leyebilse de çocukların hiçbir 
zaman çevrenin sağlığına ve 
iyiliğine zarar verdiği okulla-
ra gitmesi beklenmemelidir. 
Okullar, çocukların farklı ih-
tiyaçlarını göz önünde bulun-
durarak, çocukların sağlığına 
ve refahına katkıda bulunacak 
önlemleri almalıdır. Bu, sağlı-
ğın ve güvenliğin sağlanmasını 
engelleyen nedenlerin kaldırıl-
masını sağlamak için alınacak 
önlemleri (örneğin; okulların 
konumu, okula ulaşım, sınıfta 
veya oyun parklarında kazalara 
neden olabilecek faktörler gibi) 
gerekli kılacaktır. Ayrıca, ço-
cukların sağlığını ve güvenliği 
sağlamak için tesis, hizmet ve 
politikaların oluşturulmasını 

gerektirir. Sağlıklı bir ortamın 
aynı zamanda oyun ve eğlen-
ce için güvenli ve teşvik edici 
fırsatlar sunması gerekir.
Yukarıda bahsedilen tüm 
durumlara karşın dünya gene-
linde okullara ve öğrencilere 
yönelik çeşitli terör saldırıları 
meydana gelmektedir. Dün-
yanın belirli bölgelerinde 
çocukların okullara erişimi 
kasten öldürme ya da sakat 
bırakma yolları ile engellen-
mektedir. Bunun en büyük 
örneği hiç şüphesiz İsrail’in 
Filistinli çocuklar üzerinde 
gerçekleştirdiği uygulamalar-
dır. Nitekim 2018’de Büyük 
Dönüş Yürüyüşü’ne katılan 55 
çocuk İsrail güçlerince öldürül-
müş, 7.000’den fazla çocuk da 
uzuv kaybına varan ciddiyette 
yaralanmıştır. BM İnsan Hakları 
Konseyi’nin araştırma komisyo-
nu raporuna göre, Büyük Dö-
nüş Yürüyüşü’ne katılan sivil ve 
silahsız protestocular (engelli, 
çocuk, gazeteci, sağlık çalışan-
ları da dâhil olmak üzere) İsra-
illi keskin nişancılar tarafından 
öldürme veya sakat bırakma 
kastıyla vurulmuştur.  Özellikle 
1987-1993 yıllarında İsrail’e 
karşı yapılan birinci ve 2000 yı-
lından sonra ortaya çıkan ikinci 
İntifada eğitim ciddi darbeler 
almıştır. Okullar uzun süreli ka-
patmalara maruz kalmış, bazı 
öğrenci ve öğretmenler okul-
dan atılmış, tutuklanmış, okula 
gitmeleri engellenmeye çalı-
şılmıştır. İkinci İntifada 1.125 
okul kapatılmış ve bu dönemde 
İsrail tarafından sadece eğitim 
altyapısına 5 milyar doların 
üzerinde zarar verilmiştir. 

İkinci İntifada’dan sonra 
inşa edilmeye başlanan 700 
kilometrelik Ayrım Duvarı/
Utanç Duvarı sebebiyle her 
gün 3.000’den fazla öğrenci 
ve öğretmen İsrail polisinin 
keyfî uygulamalarına, fizik-
sel ve sözlü şiddetine maruz 
kalmaktadır. 205 çocuk ise 
hâlihazırda işgal devleti 
hapishanelerinde tutulmakta 
ve işkencenin farklı türlerine 
maruz kalmaktadır. 

c. Öğrenme Ortamında Saygı 
Duyma Hakkı

İnsan hakları devredilemez. 
Başka bir deyişle, bu haklar her 
insanın doğasında bulunmakta-
dır. Buna göre, tüm öğrenim or-
tamlarında saygı duyulmalıdır. 
Eğitim hakkı, çocukların kimli-
ğine saygı duyma, kendileriyle 
ilgilenen tüm meselelere ilişkin 
görüşlerini ifade etme, fiziksel 
ve kişisel bütünlüklerinin ko-
runmasını kapsamaktadır.
Kimliğe Saygı Duymak
UNESCO’nun Eğitimde Ayrım-
cılığa Karşı Sözleşmesi (CDE) 
(1960), ulusal azınlıkların 
eğitim haklarını korumaktadır. 
Her bir devletin eğitim politi-
kasına bağlı olarak azınlıklar, 
toplumun dilini ve kültürünü 
bir bütün olarak anlamaları-
nı engellememesi koşuluyla, 
kendi dillerini kullanma veya 
öğretme hakkını belirlemek-
tedir. Yine UNESCO’nun Kül-
türel İfadelerin Çeşitliliğinin 
Korunması ve Geliştirilmesi 
Sözleşmesi (CCD) (2005), 
eğitim programları dahil olmak 
üzere kültürel çeşitliliğe saygı 

gösterme zorunlulukları getir-
mektedir. Ayrıca, Çocuk Hakları 
Sözleşmesi’nin 30. maddesi, 
çocukların kendi kültürleri-
ni kullanma, kendi dinlerini 
uygulama ve kendi dillerini 
kullanma hakkını vurgulamak-
tadır. Uluslararası insan hakları 
hukuku ayrıca devletlerin, ebe-
veynleri için çocuklarına nasıl 
bir eğitim vereceklerine karar 
verme özgürlüklerine saygı 
duymasını gerektirir. Devletler, 
eğer varsa okullarda öğretile-
cek ortamın yanı sıra okullarda 
hangi dinin öğretilmesi gerekti-
ğini belirleme hakkına sahiptir. 
Son olarak, Çocuk Hakları Söz-
leşmesi, çocukların kendileriyle 
ilgili tüm meselelere ilişkin 
görüşlerini ifade edebilmele-
rini kabul etmektedir. Aileler 
ve devletler arasında eğitim 
açısından yaşanan gerilimlerin 
çoğu zaman kültürel haklar 
alanındadır. Bu gerilimler için 
basit bir çözüm ya da herhan-
gi bir doğru yaklaşım yoktur. 
Bununla birlikte, hangi yakla-
şım benimsenirse benimsensin 
devletler, çocukların ayrım-
cılığa maruz kalmamalarını, 
kendi kültür ve dinlerine saygı 
duyulmasını sağlamalıdır. 

Ayrıca devlet azınlık dili-
ni konuşmanın bir sonucu 
olarak sosyal dışlanmayı ve 
eğitim dezavantajını önlemek 
için her türlü çabayı gösterme 
yükümlülüğüne sahiptir.
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Kimliğe saygı için en uygun 
sistemi belirlerken hak temelli 
bir yaklaşım, çocukların, aile-
lerin ve toplulukların istişare 
edilmesini ve dahil edilmesini 
gerektirmektedir.

İlgili yükümlülükler yerine ge-
tirilemiyor ise okulları, eğitim 
otoritelerini ve hükümeti zorla-
mak için çeşitli mekanizmalar 
kurulmalıdır.
Avrupa Çalışmaları Enstitüsü 
(2016) raporuna göre, Letonya, 
Litvanya ve Estonya’da, ulusal 
azınlıkların çocuklarının devlet 
okullarında Rus dilinde yük-
seköğretim, ortaöğretim özel 
ve mesleki eğitim alma hakkı 
reddedilmiştir. Bundan dolayı, 
çocuklar ana dillerinde eğitim 
alma hakkını kaybetmiştir. 
Ayrıca raporda, devletin kuru-
luşunun 100. yıldönümü olan 
Letonya’da, 2018’e kadar ikti-
dar koalisyonu Rusça eğitimini 
tamamen ortadan kaldıracağı 
belirtilmiştir. Ebeveynlerin ise 
bu emirleri protesto ettiği, an-
cak hükümetin onları bastırdığı 
belirtilmektedir. 
Katılım Haklarına Saygı Duy-
mak
Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 
12. maddesi, çocukların ken-
dileriyle ilgili tüm meselelere 
ilişkin görüşlerini ifade etme 
ve olgunluklarına uygun olarak 
karar verme hakkına sahiptir. 
Bu haklar, eğitimlerinin tüm 
yönlerine uygulanır ve eğitim 
sistemi boyunca çocukların 
statüsü üzerinde derin etkiye 
sahiptir. Katılım hakları, sınıf-
taki pedagojik ilişkilerin yanı 
sıra okul genelinde mevzuat ve 
politikaların geliştirilmesini de 
kapsamaktadır. Çocuk Hakları 

Komitesi, devletlere çocukların 
okullara daha fazla katılımını 
sağlamalarını tavsiye etmek-
tedir.  Dolayısıyla devletler, bu 
hakları eğitim sisteminde her 
düzeyde tesis etmek ve destek-
lemek için çeşitli mevzuat ve 
politikalar geliştirmelidir.
Türkiye’nin Aksaray ilinde 
7 Kasım 2019’da bir kamu 
ilkokulunda öğrenci velilerinin 
okulda eğitim gören otizmli 
öğrencilerin sınıflarının kapa-
tılmasını talep etmesi üzerine 
olay ülke çapında gündeme 
oturmuştur. Olay derinlemesine 
incelendiğinde, öğrenci velile-
rinin tutumu bir kenara, otizm 
tanısı olan çocukların aynı 
okul içinde ayrı girişlerin, ayrı 
bahçelerin, ayrı koridorların 
kullanıldığı anlaşılmıştır. Hatta 
otizmli çocukların bulunduğu 
koridora girişte otizmli çocuk-
ların sınıflarının olduğunu be-
lirten yazı kullanılması önemli 
bir ayrımcı tutum olarak ele 
alınmalıdır. Bu olay her şeyden 
önce en temel çocuk hakların-
dan olan eğitim hakkının ihlal 
edilmesidir. Velilerin bu öğren-
cilerin sınıflarının kapatılmasını 
talep etmesi ise eğitime katılım 
hakkına saygı duymama kapsa-
mındadır. 

Bütünlüğe Saygı Duymak

Çocuk Hakları Sözleşmesi 
sadece çocukların her türlü 
şiddetten korunmasını değil, 
aynı zamanda okul disiplini-
nin çocuğun onuruna uygun 
bir şekilde yönetilmesini talep 
etmektedir. Bununla birlikte, 
okuldaki duygusal istismar, 
küçük düşürme ve şiddet 
dünya genelinde yaygın olarak 

görülmektedir.  Çocuk Hakla-
rı Komitesi, bu tür cezalar ile 
çocuk haklarının ihlal edildi-
ğini ancak bunların otoriteler 
tarafından sürekli olarak inkâr 
edildiğini öne sürmektedir. 
Çocuklara karşı eğitim ortamla-
rında şiddet uygulanabilmekte-
dir. Ancak, bu tür davranışlara 
meydan okumak aynı derecede 
önemlidir. Fiziksel ve diğer kü-
çük düşürücü davranış biçim-
leri, çocuğun sadece şiddetten 
korunma hakkının ihlali değil 
aynı zamanda eğitimin niteliği 
açısından da son derece tehli-
kelidir.  Çocuklar şiddeti okul 
terkine katkıda bulunan önemli 
bir faktör olarak belirtmektedir.  
Bu durum ayrıca, öğrenci öz-
güvenini azaltır ve öğrencilere 
şiddetin kabul edilebilir olduğu 
mesajını iletir. Tüm bu engelle-
rin aşılması için her türlü fizik-
sel ve küçük düşürücü cezanın 
yasaklandığı haklara saygılı 
eğitim ortamlarının sağlanması 
için harekete geçilmelidir. 

UNESCO’nun (2019) rapo-
runa göre, dünya üzerinde 
her üç öğrenciden biri (%32) 
son bir ay içerisinde en az bir 
kez okuldaki akranları tara-
fından zorbalığa uğramıştır. 
Avrupa ve Kuzey Amerika 
dışındaki tüm bölgelerde, 
fiziksel zorbalık en yaygın ve 
cinsel zorbalık ise en yaygın 
ikinci zorbalık türüdür.

Avrupa ve Kuzey Amerika’da, 
psikolojik zorbalık en yaygın 
zorbalık türüdür. Ayrıca siber 
zorbalık her on çocuktan birini 
etkilemektedir. Yaklaşık her üç 
öğrenciden biri (%36) başka 
bir öğrenciyle fiziksel bir

kavgaya karışmış ve neredeyse 
her üç kişiden biri (%32) bir 
önceki yıl en az bir kez fizik-
sel olarak saldırıya uğramıştır. 
Akranlar tarafından uygulanan 
cinsel şiddet hakkında bil-
gi sınırlıdır, ancak Sahra altı 
Afrika’dan elde edilen kanıtlar, 
okul arkadaşlarının özellikle er-
kek çocuklar için bir öğretmen-
den daha tehlikeli olduğunu 
göstermektedir. Küresel olarak, 
öğretmenler tarafından uygu-
lanan fiziksel şiddet nadirdir, 
ancak bazı ülkelerde çocuk-
lar tarafından öğretmenlerin 
yüksek düzeyde fiziksel şiddet 
uyguladığı belirtilmektedir. 
Fiziksel şiddetin bir biçimi olan 
bedensel cezaya 68 ülkedeki 
okullarda hala izin verilmek-
tedir ve bu ülkelerin çoğunda 
sıklıkla kullanılmaktadır. 
3. Eğitim Hakkına İlişkin Genel 
Değerlendirme
Eğitimde hem uluslararası 
insan hakları hukuku ve hem 
de Birleşmiş Milletler Çocuk 
Hakları Sözleşmesi gereğin-
ce, her bireyin gelişmesi için 
mümkün olan azami çabanın 
gösterilmesi gereklidir.  Bu 
nedenle devletler, sivil toplum 
ortaklarının aktif katılımıyla, 
eğitim hakkını sağlama yü-
kümlülüklerini yerine getirmek 
ve tüm çocuklar için öncelikle 
eğitime erişim ardından ise 
kaliteli öğrenme ortamları 
sağlamak için çaba sarf etmeli-
dir. Ayrıca bu hakların hayata 
geçirilebilmesi için devletler ge-
rekli yasal, idari, eğitsel, tıbbi 
ve benzeri nitelikteki önlemleri 
almak durumundadır.  Bunların 
ötesinde, hak sahiplerinin hak-

larını talep etmelerini sağlamak 
için çeşitli stratejiler (bilgi, 
kapasite geliştirme, ebeveyn 
ağı oluşturma ve akran desteği 
gibi) gereklidir. Tüm bunlara 
rağmen, devletlerin ve kamu 
otoritelerinin yükümlülüklerini 
yerine getirmelerinin önünde 
1. Mali, beşeri veya kurum-
sal kaynak eksikliği, 2. Yasal, 
ahlaki, manevi veya kültürel 
otorite eksikliği, 3. Sorumluluk 
eksikliği (yükümlülükleri kabul 
etmeyi reddetmek ve bunu 
yapmak için siyasi bir taahhüt 
göstermeme), 4. Düzeyler ve 
sektörler arasında koordinas-
yon eksikliği, 5. Bilgi eksikliği 
gibi çeşitli engeller olabilmek-
tedir. 

Eğitimde yaşanan hak ihlal-
lerinin giderilmesi devletlere 
önemli bir katma değer sağ-
layabilir. Birincisi, insan hak-
larını, demokrasiyi ve sosyal 
ilerlemeyi teşvik ederek sosyal 
bütünleşmenin ve istikrarın 
sağlanmasına katkıda bulunur. 
Bu ayrıca içerisinde yaşadıkları 
toplumun değerlerine katkıda 
bulunan diğer kültür ve halkla-
rın anlaşılmasını teşvik edebilir. 
İkincisi, öğretmenler tarafından 
uygulanan her türlü fiziksel, 
cinsel veya küçük düşürücü 
ceza ile öğrenciler arasında her 
türlü zorbalık ve saldırganlı-
ğa meydan okuyan öğrenme 
ortamlarının oluşturulmasıyla 
eğitime hak temelli bir yakla-
şım sağlanmış olur. Çocukla-
rın bu konudaki okul temelli 
deneyimleri toplum için geniş 
kapsamlı sonuçlar doğurabilir. 
Üçüncüsü, haklara saygılı top-

lumu ve sosyal adalete yönelik 
toplumsal dönüşümü sağlama 
çabalarına katkı sağlar. Daha 
uygun maliyetli, sürdürülebilir 
ve kaygılara doğrudan yanıt 
veren kapsayıcı, katılımcı ve 
hesap verebilir eğitim sistem-
leri oluşturur. Bu ise eğitim 
sonuçlarının iyileştirilmesine 
katkı sağlar. Dördüncüsü, eko-
nomik kalkınma için daha iyi 
sonuçlar üretir. 

Eğitime erişimi teşvik etmek 
ve kız çocuklarına, engelli 
çocuklara, çalışan çocuklara, 
kırsal topluluklardaki çocuk-
lara ve azınlık ve yerli çocuk-
lara yönelik ayrımcılığın üs-
tesinden gelmek için alınacak 
önlemler toplumun ekonomik 
tabanını genişletmeye hizmet 
edecek ve böylece ülkenin eko-
nomik kapasitesini güçlenme-
sine katkıda bulunacaktır.

Beşincisi, kapasite geliştirme 
ve güçlendirmeye odaklanarak, 
devletlerin haklarını talep etme 
ve yükümlülüklerini yerine ge-
tirme kapasitelerini geliştirir.
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Toplumsal yapının sağlıklı olabilmesi ancak toplumsal 
kurumların adaletle muhafazası ile mümkündür. 2019 
yılında Dünya’da yaşanan gelişmelere baktığımızda, 
çoğu ülkede toplumsal yapıyı tehdit edici olayların ya-
şandığını gözlemlemekteyiz. Toplum kültürünü, aile ya-
pısını, dayanışma mekanizmalarını bozan ve dezavantajlı 
grupların topluma katılımı engelleyen olaylar, şüphesiz 
bu durumdan etkilenen her fert için hak ihlali sayılır. 



AİLE KURUMUNU ZAYIFLATAN AİLE KURUMUNU ZAYIFLATAN 
HAK İHLALLERİHAK İHLALLERİ

CİNSİYET KARŞITLIĞI
Aile kurumuna olumsuz etki olarak 
görülebilecek olayların başında 
aile içi şiddet ve artan boşanma 
oranlarının yanı sıra cinsiyet karşıtı 
grupların eşcinselliği ve benzer 
yönelimlerin yaygınlaştırılması için 
yapılan faaliyetleri gelmektedir.  
Son yıllarda birçok ülkede yasal-
laşan eşcinsellerin yasal olarak 
evlenebilmesi ve bu yasal bir-
liktelikler sayesinde çocuk bü-
yütme hakkı edinmesi tartışma 
konusudur. Doğal aile kurumu-
na aykırı olan bu eğilim dünya 
çapında yüksek meblağlı projeler 
ile desteklenmekte ve doğal aile 
yapısına aykırı olan bu sorunlu 
hak edinme biçimi, dezavantajlı 
grupların toplumda yer edinme, 
toplumsal katılım gibi doğal insani 
haklara sahip olma talebi üze-
rinden propaganda edilmektedir. 
Eşcinselliğin hastalık kategori-
sinden çıkarılarak normalleştiril-
mesi  sürecinden sonra başlayan 
süreçte günümüze gelen noktada 
durum korkutucu boyuttadır.
2019 yılının başında Avusturya 
eşcinsel evlilik yasasını yürürlüğe 
koydu. Almanya’da da ilk eşcinsel 
yasal evlilik 2017’de yapılmış-

tır. Ayrıca Almanya “eşcinsellik 
onarım terapisi” başlığı altında 
psikoterapist ve din adamları ta-
rafından uygulanan programın da 
yasaklanması için çalışmaktadır.  
Doğu ülkelerinden eşcinsel evliliği 
yasallaştıran ilk Asya ülkesi ise 
Tayvan oldu. 

AİLE İÇİ ŞİDDET 
Aile kurumunun sağlıklı olması; 
bir bireyin ömrünün çocukluk 
dönemini daha güvenli geçirerek 
yetişkinliğinde çok daha az psi-
kolojik ve fiziksel sapma yaşama-
sının ana sebebidir. Bu durumda 
sağlıklı aile, toplumsal huzurun 
ana dinamiği sayılabilir. 

Fakat son zamanlarda artan ve 
gündemde sürekli yer eden aile içi 
şiddet aile yapısını önemli ölçüde 
tehdit ediyor. Kadına şiddet ise 
aile içi şiddetin üçte ikisini oluş-
turuyor. Dünya Bankası verilerine 
göre ise her üç kadından biri yaş 
ve eğitim seviyesinden bağım-
sız olarak şiddet türlerinden biri 
ile karşı karşıya kalıyor. Dünya 
çapında cinsel şiddet çoğunlukla 
15 yaş altı genç kızları hedef 
alırken , her 2 kadından biri cinsel 

saldırıya maruz kalmakta ve 
10 kadından biri de online ola-
rak taciz edilmektedir. Bununla 
beraber dünya çapında toplam-
da 64 milyon 18 yaşını henüz 
geçirmemiş çocuk gelin olduğu 
belirtiliyor. BM verilerine (UNSD)  
göre kadına karşı şiddetin eş veya 
eski eş tarafından uygulanması 
en fazla Afrika ve Okyanusya’da 
yaşanırken İran, İsrail, Irak, Kuveyt, 
Libya ve Umman gibi Orta Doğu 
ülkelerinde kadına şiddet ile ilgili 
uluslararası resmi istatistik elde 
edilemiyor. Diğer yandan ABD, Çin 
ve Rusya’da ise kadına yönelik 
şiddet ile ilgili ulusal bir istatistik 
mevcut değildir.  

Avrupa’daki mevcut ekonomik 
gelişmişlik seviyesine rağmen 
şiddet konusunda rakamlar yine 
oldukça yüksek seyretmektedir. 
Avrupa Birliği’nde kadınların %40-
50’si, iş yerinde taciz türlerinden 
biri ile karşı karşıya kalmaktadır.  

Aile içi veya dışı çocuk istismarı, 
çocuklara karşı şiddet ve çocuk 
işçiliği de kayda değer ölçüde 
ailenin ve toplumun zayıflaması 
manasına gelmektedir. 

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teş-
kilatı’nın 2018’de doğu ve gü-
neydoğu Avrupa ülkeleri çapında 
sürdürdüğü ve 2019’da yayımladı-
ğı raporuna  göre;

Yaklaşık 16 milyon kadın 15 
yaşından beri şiddetin bir biçi-
mine maruz kalmıştır. 

Kadına karşı şiddetin en büyük 
oranı psikolojik şiddet olarak 
görünmektedir. 

Araştırmaya göre kadınların 
yaklaşık dörtte biri bir şiddet 
ile karşılaştığında nasıl davra-
nacağı konusunda bilgi sahibi 
değildir. 

Yaklaşık 3,2 milyon kadın 
tekrarlanan şiddet eylemleri 
sonucu fiziksel sorunlarla karşı 
karşıya kalmıştır. 

ÇOCUK YOKSULLUĞU 
Birleşmiş Miletler Kalkınma Prog-
ramı’nın dünya çapında yaptığı 
Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi 
Raporu gösteriyor ki; araştırma 
kapsamındaki 5,7 milyar insan 
arasından yoksulluk yaşayan ke-
sim 1,3 milyarı buluyor. Bu kesimin 
yaklaşık yarısı (663 milyon) çocuk-
lardan oluşmakta ve bu çocukla-
rın üçte biri 10 yaşından küçük 
çocuklar olduğu için tamamen 
bakıma muhtaç ve geçimini kendi 
başına sağlayamayacak çocukların 
çoğunluğu oluşturduğu söylene-
bilir. Afrika bölgesindeki çocukların 
yüzde 90’ı yoksulluk çekiyorken 
dünya çapında aşırı yoksul ço-
cukların yarısı sahra altı Afrika’da 
yaşıyor  ve 2030’a kadar bu ora-

nın çok daha yükseleceği tahmin 
ediliyor. BM’nin nakit transferleri 
ile bu yoksulluğun önüne geçil-
mesi için bazı programları olsa da 
bunlar uzun vadede etkili olamıyor 
ve sahada yoksulluğa karşı kalıcı 
ve yerel çözümler gerekmektedir. 

YAŞAM HAKKI İHLALİ VE 
ŞİDDET
En temel haklardan biri olan 
yaşama hakkı, birçok çocuk için 
henüz dünyaya gelmeden kürtaj 
yoluyla ellerinden alınmaktadır. 
Kürtaj vakaları hala dünya ça-
pında oldukça yaygın durumda 
olmakla beraber cinsel istismar ve 
alkolizme bağlı olarak yüksek bir 
oranı teşkil ediyor. Dünya’da en 
yüksek kürtaj oranına sahip olan 
Grönland’da kadına yönelik şiddet 
her 10 aileden birinde görülmek-
te, her 3 yetişkinden biri de az 
veya çok çocukluğunda istismara 
maruz kalmakta, bununla beraber 
en yüksek kürtaj oranları da yine 
aynı ülkede görülmektedir.  Bazı 
özel durumlar istisna olmak üzere 
kürtaj Arjantin’de 2018 yılında 
yasaklanmıştı.   Arjantin, Tayland, 
Suudi Arabistan, İsrail gibi 58 
ülkede de kürtaj tıbbi sebepler 
dışında tamamen yasak kabul 
ediliyor. Avrupa Birliği ülkelerinden 
Malta’da ise her durumda bebeğin 
yaşamına anne karnında son ve-
rilmesi yasak ve yapıldığı takdirde 
hapis cezası veriliyor. Dünya Sağ-
lık Örgütü, kürtajın güvenli veya 
güvensiz yapılması noktasında bir 
istatistik tutuyor.   Her yıl gerçek-
leşen yaklaşık 56 milyon kürtajın 
neredeyse yarısının güvensiz 
ortamlarda gerçekleştiği bildirili-
yor.  Bu durum annenin yaşamını 
da tehlikeye atmaktadır.  Anne 

karnında bebeğin yaşamına son 
verilmesi, birçok ülkedeki değerler 
sistemine ve toplumsal kültüre 
aykırı kabul edilmediği için bu ko-
nuda evrensel bir hak ölçütü kabul 
edilmesi zorlaşıyor.

Öte yandan tüm dünya’nın 
gözü önünde gerçekleşen en 
önemli yaşam hakkı ihlali, Doğu 
Türkistan’da Uygur Türklerine 
karşı yapılan sistemli baskı, tecrit, 
asimilasyon sebebiyle Türk çocuk-
larının ailelerinden zorla ayrılarak 
hapishane okullarda tutulmasıdır. 
Çocuklar bu okullarda Çin Ko-
münist Partisi’ne itaat etmeye 
zorlanıyor. Doğu Türkistan’ın 
sadece bir küçük kentinde 1-3 yaş 
grubunun tutulduğu 11 kreş, 3-6 
yaş grubu için 9 tesis ve ayrıca 
7 ana okulu seviyesinde kampın 
mevcut olduğu ifade ediliyor. 
Bu hapishane okullarda binlerce 
çocuk sistemli bir baskı ve zorlama 
ile karşı karşıya olduğu gibi, kendi 
kültürlerine uygun yaşama hakları 
ve aileleri ile beraber bulunma 
hakları ellerinden alınmış durum-
dalar. Çin hükümetinin istediği bir 
eğitim modeli ile zorla eğitilen 
Uygur Türkü çocuklara zorla tek 
tip Çin müfredatına göre ve askeri 
eğitim verildiği, Çince konuşmak, 
domuz eti yemek, hükûmetin 
belirlediği kıyafetleri giymek ve 
Çin hükümetinin istediği alışkan-
lıklar ve geleneklere göre yaşamak 
zorunda bırakıldığı haberlere yan-
sımıştır.  Yaklaşık 1 milyon Uygur 
Türk’ünü tehdit eden bu duruma 
karşı dünya kamuoyu sadece 
durumu kınamakla ve Çin hüküme-
tine çağrı yapmakla yetiniyor.  
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Bir başka hak ihlallerinin yoğun yaşan-
dığı bölge olan Kudüs’te Filistinli aileler 
ve çocukları günlük hayatta sürekli 
tehdit altında yaşamlarını sürdürmeye 
çalışmaktadırlar. Evlere yapılan bas-
kınlardan, ruhsatsız olduğu iddiası ile 
haksızca yıkılan evler yüzünden evsiz 
kalan Filistinli ailelere kadar her gün 
birçok insan hakları ihlal edilmektedir. 
Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te kadın-ço-
cuk demeden haksız gözaltına alma ve 
günlerce gözaltında tutma, ev hapsi 
verme, tutuklanma olayları oldukça sık 
yaşanmakta; 5700 sivil Filistinli halen 
hapishanelerde tutuklu bulunurken, 
bunlardan 230 tanesi çocuk tutuklu-
dur.  Ayrıca İsrail’de Filistinli halka karşı 
süregelen baskı sebebiyle sivil ölüm-
lerinden önemli bir kısmı çocuklardan 
oluşmaktadır.  

Yemen’deki iç savaş 5. Yılını doldurur-
ken insani şartlar giderek ağırlaşıyor. 
Ülkede yetersiz beslenme sebebiyle 
her on dakikada bir çocuk ölümleri ya-
şanıyor.  Ayrıca yaşanan çatışmalardan 
sivil halk ve masum çocuklar olumsuz 
etkileniyor.  



MülteciMülteci
ve ve 
Göçmen Göçmen 
ÇocuklarınÇocukların
Durumu Durumu 

Son yıllarda yaşanan savaş ve 
çatışmalar sebebiyle meydana 
gelen zorunlu göçler çocukların 
temel hak ve özgürlüklerini doğ-
rudan olumsuz etkilemiştir. Son 
8 yıldır en büyük mülteci dalgası 
olan Suriyeli göçmenler 6 kıtada 
127 ülkeye dağılmış bir şekilde 
yaşamlarına devam etmeye ça-
lışmaktadır. Bu süreçte 13 milyon 
kişi savaş sebebiyle ülkesini terk 
etmek zorunda kalırken ülke dışına 
ancak 6,5 milyon Suriyeli çıkmıştır. 
En büyük Suriyeli mülteci nüfu-
suna sahip ülke olan Türkiye’yi 
Lübnan ve Ürdün izlemektedir. 
Ortadoğu bölgesi dışındaki diğer 
ülkelere giden mülteciler ancak 
%15 oranındadır. 
Suriye krizinden sonra başlayan 
göç dalgası Avrupa’ya uzanan 
iltica yolunda binlerce çocuğu 
korumasız bırakmıştır. Avrupa 
çapında 2015’den beri mülteci-
lerden yaklaşık 96 binin üzerinde  
çocuğun sahipsiz kaldığı iddia 
edilmektedir. 
Bu durumdaki çocukların hakları 
uluslararası sözleşmelere güvence 
altına alınmasına rağmen (Çocuk 
Hakları Sözleşmesi 1989, Cenevre 

Mülteci Sözleşmesi 1951, İnsan 
Hakları Sözleşmesi 1950) söz 
konusu mülteci çocukların tam 
olarak nerede, nasıl bir durumda 
olduğu ile ilgili net bir bilgiye ne 
yazık ki erişilememektedir.  
Ayrıca mültecilerin yaşadığı 
kamplarda güvenlik, sağlık, asgari 
günlük yaşam şartları ile ilgili bü-
yük eksiklikler söz konusudur. Bu 
konuda Dünya kamuoyunda söz 
sahibi ülkelerin yeterince destek 
vermediği açıktır. Hatta var olan 
mülteci sığınma yerlerinin yıkıla-
rak evlerinden savaş sebebiyle 
koparılmış aileler sığınacak yer 
konusunda zorluklar çekmektedir.  
Bununla beraber bölgede hala 
kurulamayan düzen sebebiyle 
binlerce insan göç etmeye mecbur 
kalmaktadır. 

Almanya’da Suriye’den gelen göç 
dalgası ile beraber 2015 yılın-
dan sonra koruma altına alınan 
göçmen çocukların sayısı yük-
selmiştir. Haberlere göre velayet 
altına alınan ve yurtlara/koruyucu 
aile yanına yerleştirilen her üç 
çocuktan biri göçmen kökenlidir 
ve devlet koruması altına alınan 

göçmen çocukların oranı düzenli 
olarak artış göstermektedir.  
Mültecilerden refakatsiz kalmış 
çocukların yanı sıra Avrupa’da 
yaşayan göçmen çocuklar da 
son yıllarda ailelerinden ayrıl-
ma tehlikesi ile karşı karşıyadır. 
2019 yılında yayımlanan Alman 
Gençlik İdaresi Tarafından Koruma 
Altına Alınan Türk Kökenli Çocuk-
lar Raporu’na göre 2005 yılından 
beri Gençlik İdaresi’nin göçmen 
çocukların aileleri tarafından ihmal 
edildiği veya zarar gördüğü iddiası 
ile alıkonularak koruyucu ailelerin 
yanına yerleştirilmesi hız kazan-
mış, basit gerekçeler ile sistematik 
bir şekilde çocukların ailelerinden 
ayrıldığı iddia edilmiştir. Bu şekilde 
yaşanan olaylardan haberlere 
yansıyan bir vakada; henüz 4 
günlük olan bir bebeğin ailesinden 
alıkonması olayıdır. Almanya’da 
yaşanan hadisede annenin bebek 
doğmadan önce psikolojik tedavi 
görmesini bahane ederek hızlı bir 
işlem sonucu bebeğin koruyucu 
aileye verilmesi olayı söz konusu 
iddiaları pekiştirmektedir. 



Ayrıca bu çocuklar bir kere koru-
ma altına alındıklarında, yanlış 
bir sebep ile de olsa, aileye geri 
dönüş süreci zorlaştırılmakta ve 
koruyucu ailelere verildikten sonra 
çocukların durumunun takibi ve iyi 
halinin izlenmesi sürecindeki ak-
samalar geçen senelerde yaşanan 
vakalarda ortaya çıkmıştı.  Diğer 
yandan Müslüman çocukların 
farklı kültürlerde koruyucu ailelere 
verilseler bile bu süreçte kendi 
öz kültürlerine uygun bir yaşam 
sürme hakkı sağlanmadığı konu-
sunda aileler çok endişe taşıyorlar. 
Çünkü himaye edilen çocuklar 
kendi kültürlerine ve yaşam tarz-
larına oldukça uzak olan ailelerin 
yanına da yasal olarak verilebiliyor. 
Gençlik Dairelerinin Avrupa Par-
lamentosu’na bağlı komisyon için 
tuttuğu raporlarında, ebeveynler-
den birinin yabancı kökenli olup 
olmadığı veya ailesinin yabancı 
kökenli olup olmadığı ile ilgili bir 
kayıt girilmemektedir. Bu durum 
istatistik verilerde göçmen aile 
kaydını araştırmayı zorlaştırmak-
tadır. 2000 yılından sonra doğan 
çocukların 20 yaşına kadar çift 
vatandaşlık hakkına sahip olması 
sebebiyle Alman vatandaşı olarak 
kayıt altına alınması da himaye 
altına alınan çocukların uyruğu 
ile ilgili net bir bilgi edinilmesini 
zorlaştırmaktadır. Yabancı bir 
ülkede yaşıyor da olsa her mil-
letten insanın kendi öz kültürü 
ve geleneğini koruyarak yaşadığı 
toplumda uyumlu yaşayabilmesi 
en temel haklardan biridir. 

ÇOCUK İŞÇİLİĞİ VE ÇOCUK 
TERÖRİZMİ
Çocuklar ve yeni yetişen nesil bir 
toplumun geleceğidir. Bu bakım-

dan çocuk hakları konusunda 
duyarlı olmak tüm toplumun üze-
rinde büyük bir sorumluluktur. 
Günümüzde Uluslararası Çalışma 
Örgütü (ILO) raporlarına göre 
dünya genelinde yaklaşık 152 
milyon çocuk işçi çalışıyor. Bu 
rakamlara kayıt dışı olanlar da 
eklendiğinde maalesef çocukların 
yüksek bir oranının eğitim alması 
gereken yaşta az bir ücret karşı-
lığı çalışmak zorunda bırakılıyor. 
UNICEF’in raporlarına göre her 
on çocuktan biri çalışıyor. 2015 
yılında kabul edilen Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedeflerine göre 2025 
yılında çocuk emeğinin ortadan 
kaldırılması hedeflenmişti.  

Ülkemizin doğu kesiminde yıllardır 
çocukların ailelerinden koparılarak 
en savunmasız oldukları dönem-
de korkutularak, baskı altında 
terör kamplarına kaçırılıp orada 
terör maksatlı eğitildiği mağdur 
ailelerin protestosundan sonra 
tüm gerçekliği ile ortaya çıkmıştı. 
Toplumsal yapının birliğini bozmak 
ve çocukları genç yaşta kimlik-
sizleştirerek ailesinden koparmak 
çocukların güven içinde yaşama 
hakkının ellerinden alınması 
elbette bir insan hakları ihlalidir. 
Zorunlu çocuk terörizmine karşı 
çıkan aileler 3 Eylül’den beri HDP 
Diyarbakır İl Temsilciliği önünde 
sivil eylem başlattılar. Ailelerden 
bir kısmı çocuklarını terör örgütü 
PKK’dan kurtarabildi.  Geri dönem 
çocuklardan bazıları nasıl kandırıl-
dıklarını anlattı.  
Mağdur aileler çocuklarını dağa 
götürerek devlete karşı terör ey-
lemler yapmaya ikna edici kurum 
olduğunu iddia ettikleri HDP il 
teşkilatının önünde eylem yaptılar 

ve sonuçta bir kısmı polis ile iş 
birliği içinde çocuklarını terörden 
kurtarmayı başarabildi.    

ÇOCUK TACİZLERİ
Avrupa medyasında defalarca 
haberlere konu olan kilisede taciz 
vakaları 2019 yılında da yine 
gündemdeydi. Bir yıllık inceleme 
sonucu Alman Protestan Kili-
sesi’nde ülke genelinde himaye 
edilen çocuk ve gençlerden 770 
cinsel istismar kurbanı tespit edil-
di.  1946-2014 yılları arasında da 
3 bin 677 çocuk ve gence cinsel 
istismarda bulunduğu ortaya çı-
kan 1670 din adamı Alman Katolik 
Kilisesi’ne bağlıydı.  Mağdurlara 
tazminat ödenmesi tartışılıyor. 
Dünya genelinde kilise himaye-
sindeki çocuklara taciz vakaları 
konusu gündemden düşmüyor. 

TOPLUMSAL HUZURU BOZAN 
İHLALLER
Değerlere ve Başka Kültürlere 
Saldırı, Yabancı Düşmanlığı, Dış-
lanma, Nefret Söylemi 

Bir toplumun huzur içinde devam-
lılığı ve çeşitli kültürler ile beraber 
yaşayabilmek ancak farklı kültür-
lerin değerlerine saygı gösterildiği 
zaman mümkündür. Dünya’da sağ 
ve ırkçı söylemler politik sahadan 
halka doğru yayılırken, değişik 
kültürlere olan saygı özellikle azın-
lık Müslüman topluluklara karşı 
giderek azalmaktadır. Avrupa Bir-
liği’nde 2017 yılında yayımlanan 
rapora göre her 4 Müslümandan 
biri taciz edilmekte, her 3 müslü-
mandan biri ayrımcılığa

uğramaktadır. Toplumsal çeşitlilik; 
dini ve millî olarak farklı gelenek-
lere ve kültürlere bağlı insanların 
bir arada yaşayabilmesi ile ilgili bir 
kavram olmaktan çıkarılmaktadır. 
Birlikte yaşama kültürü zedelenen 
ve güvensizlik aşılanan bir top-
lum, edinilmiş bir yabancı korkusu 
sebebiyle, farklı kültürlerdeki in-
sanları anlamaktan vazgeçecek ve 
toplumsal empati yerini toplumsal 
şiddete bırakacaktır. İslam korkusu 
olarak anılan İslamofobi kavramı 
aslında Müslümanların bulunduk-
ları toplumda dışlanmasını içeren 
bir ifade biçimidir. İslam korkulması 
gereken bir inanç sistemi olarak 
anılmakta, böylece toplumda 
azınlık olana karşı diyalog sekteye 
uğramaktadır. Müslümanlar böy-
lece son yıllarda batı toplumunda 
kendilerini güvende hissetme-
diklerini ifade etmektedirler. 
Avrupa’daki Müslümanların kendi 
haklarını savunacak kadar derece-
de temsil edilme hakkına da sahip 
oldukları söylenemez. 

Avrupa Birliği Temel Haklar 2019 
Raporuna göre, ırkçılık ve ayırım-
cılık Avrupa’da çeşitli yasalara 
rağmen yaygınlaşmaktadır.  Ayrıca 
Müslümanları ve mültecileri hedef 
alan siyasi nefret söylemleri de 
aşırı sağ partilerin revaçta olduğu 
Avrupa siyasetinde oldukça etkili-
dir. Bu politik söylemler toplumsal 
düzlemde çeşitli kökenlerden 
gelen halkın bir arada yaşayabil-
mesine engel teşkil ederek, ırkçı 
düşünceleri davranış sahasına 
taşımaktadır. 

Norveç’te İslam karşıtı gösterilerin 
birinde “Norveç’in İslamlaşmasını 
Durdurun (SION)” isimli aşırı sağcı 

grup lideri önce Müslümanların 
kutsal kitabı olan Kuran-ı Kerîm’i 
yakmak istedi, polis buna izin 
vermeyince 2 adet Kuran-ı Kerîm’i 
çöpe attı.  Bu eylem esnasında 
karşı eylem yapan grupların varlığı 
dikkat çekti. 

2019 yılına en çok damga vu-
ran Müslüman karşıtı olaylardan 
biri, 15 Mart’ta Yeni Zelanda’nın 
Christchurch kentindeki iki camiye 
Cuma namazı sırasında yapılan 
silahlı saldırıydı. Bu dijital çağın 
kayıtlara geçen en büyük nefret 
eylemi, öncesinde oldukça ay-
rıntılı bir biçimde tasarlanmış ve 
video ile canlı yayınlanacak kadar 
meydan okuyucu biçimde nefret 
içermekteydi. 49 Müslümanın 
aynı anda şehid edildiği saldırıda 
onlarca kişi yara aldı.  

Yine Avrupa’da da Müslüman top-
lumun kendi değerleri ile yaşama 
ve ibadet etme hakkına çeşitli 
cami saldırıları ile müdahale edildi. 
Camilere yönelik saldırı girişimleri 
Avrupa’daki Müslümanların günlük 
hayatını güven içinde sürdürebil-
mesine engel teşkil ediyor. Birçok 
vakada herhangi bir darp olayı 
olmadığı için camiyi taciz eden 
suçlunun bulunması için gereken 
özen gösterilmiyor. 
Avrupa’da günlük giyim kuşam 
ve kültürel değerlerine uygun 
yaşayabilme hakkına bazı kısıt-
lamalar getiriliyor. 2019 yılında 
Avusturya’da başörtüsü ilkokul-
da da yasaklandı. 2018 yılında 
anaokullarında başörtüsü yasak-
lanmıştı. Herhangi bir mecburiyet 
olmaksızın, kendi dini-kültürel 
değerlerini çocukken taklit eden 
bazı çocuklar küçük yaşta da dini 

sembolleri taşıyabiliyordu. Ço-
cukların kippa veya haç taşıması 
ise yasaklanmadı. Almanya’da ise 
14 yaş altı çocuklara başörtüsü 
yasağı konuşuluyor.  

Sadece Avrupa’da değil, Müslü-
man toplumun varlığına yönelik 
politik tedbir ve engeller oluştu-
rarak en insani haklarını ihlal eden 
Çin; Doğu Türkistan’da insanların 
sadece hayatlarını değil, gele-
neklerini ve inançlarını da hedef 
alarak yüzlerce yıllık tarihi camiler 
dahil birçok camiyi yıkmak sure-
tiyle kültürel soykırım ve nefret 
suçu işliyor. Kaynaklara göre 
1997 yılından beri Doğu Türkis-
tan genelinde 1200’ün üzerinde 
büyük cami, yüzlerce küçük mescit 
kapatıldı. Açık olan camilerde ise 
hükümet 24 saat kameralarla 
izleme ve takip yapıyor. 

Batı Trakya Müslümanla-
rı da Lozan Antlaşması’ndan 
(24.07.1923) doğan inanç 
özgürlüğü hakkını gerektiği gibi 
kullanamadığından dolayı ciddi so-
runlar yaşıyorlar. Yaklaşık 140 bin 
Müslüman Türk yaşıyorken kendi 
dini liderlerini seçme özgürlükleri 
ellerinden alınıyor. Halkın seçtiği 
müftüler Yunan hükümeti tarafın-
dan cezalandırılıyor.  Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi bu konuyu hak 
ihlali olarak görerek Yunanistan’a 
ceza  vermesine rağmen haksız 
uygulamalar devam ediyor. Diğer 
yandan Kudüs’te Müslümanlara 
ait tarihi ibadethane olan Mescid-i 
Aksa’ya giriş çıkışlarda yapılan 
kontroller ve haksız tacizler sonu-
cu Müslümanlar en doğal hakları 
olan ibadet edebilme hakkına 
engel olunmaktadır.



Mescid-i Aksa’nın etrafında meskûn 
Müslümanlar her gün daha farklı ya-
şam zorlukları ile mücadele etmekte; 
evleri yıkılmakta  ve en önemli geçim 
kaynağı olan zeytin ağaçları söküle-
rek Müslümanların temel hakları ihlal 
edilmektedir. 
Yıllarca süren, kendi vatan toprakların-
da tamamen İsrail’in kontrolü altında 
yaşamaya mecbur bırakılmış Filis-
tinlilerin günlük hayatta yaşadıkları 
insan hakları ihlalleri sebebiyle normal 
bir toplumsal düzen sürdürebilmeleri 
imkansızlaşmaktadır.
Batı Şeria’da yaptığı duvar sebebiyle 
İsrail hükümeti Müslümanları tecrit 
altında yaşamaya zorlayarak ailelerin 
bölünmesine sebep olurken , ayrıca 
duvar yapımı sebebiyle haksız bir şekil-
de Müslümanların evleri yıkılmaktadır. 

Yıllarca Arakanlı Müslümanlara soy-
kırım ve baskı uygulayan Myanmar’a 
karşı Gambiya, 11 Kasım 2019 tari-
hinde soykırım ve tecavüz suçlarının 
1948 tarihli Soykırım Anlaşması’nın 
ihlali anlamına geldiği gerekçesiyle 
Uluslararası Adalet Divanı’na (UAD) 
müracaat etti. Gambiya Adalet Bakanı, 
Arakanlı Müslümanlara yönelik soykı-
rımın soruşturulması için İslam İşbirliği 
Teşkilatı (İİT) adına başvurduklarını 
belirtti.   







Dünyadaki kaynaklar üzerindeki baskı artıyor; 
doğayı ve çevreyi kullanma hızı ve biçimimiz 
tabiatla uyumlu değil dolayısıyla tabiat kendi-
sini tekrar yenileyebilecek ve temizleyebilecek 
vakti bile bulamıyor. Böylece, her geçen gün 
dünyayı daha fazla kirleterek yaşanmaz kılıyo-
ruz.
Kapitalizmin yeni bir formu olan neoliberal 
kapitalizmin çare olamadığı ve çoğunlukla da 
kendi ürettiği ekonomik istikrarsızlıklar, finans 
ve borç krizleri; toplumsal yapı içindeki daya-
nışma, işbirliği ve yardımlaşmayı da tahrip edi-
yor. Özellikle de gelir ve servet eşitsizliğindeki 
kapanmayan derin uçurum her geçen gün yeni 
finansal krizleri tetikleme etkisinin ötesinde 
toplumsal huzursuzluk ve isyan hareketlerine 
de zemin hazırlıyor. 

Coğrafik eşitsiz gelişmenin bir sonucu olan kır 
hayatının cazibesini ve iktisadi açıdan önemini bü-
yük oranda yitirmesinden dolayı, son 30-40 yılda 
şehirlere büyük göç dalgaları yaşandı. 

Altyapı yetersizliği bir yana; büyük şehirlere iş 
bulmak için göç etme kaygısı, plansız yapılaş-
ma, aşırı ve haksız rekabet, güvencesiz çalışma 
vb. unsurlarla da birleşerek şehirlerde ultra 
zengin sitelerin ve aşırı fakir mahallelerin aynı 
anda yükselmesine neden oldu. Zenginliğin 
belli bir azınlık elinde toplanmasının en drama-
tik göstergelerinden birisi olan bu mülkiyet ve 
servet uçurumu haksız ve adaletsiz bir rekabet 
ortamındaki ekonomi politikalarının bir sonu-
cudur. 
Neoliberal ekonomi politikalarının üretmiş 
olduğu ve her sistemik krizle derinleşen eşit-
siz gelişim eğilimi; sermayenin birkaç zengin 
elinde toplanmasına ve krizde terazinin zayıf 
bırakılmışlar aleyhine daha da fazla bozulması

Hakim paradigmayı besleyen Batılı değerlerin üretmiş olduğu ekonomik sistem ve sistem-
lerdeki bozukluklar, çarpıklıklar her geçen gün derinleşerek; politik, toplumsal ve ekono-
mik yapı üzerindeki baskıyı artırmakta ve çevre üzerindeki tahribatı geri döndürülemeye-
cek noktalara varmış durumdadır. 

sebep olmaktadır. Gelir ve servet eşitsizliği, 
insanlar arasındaki güveni ve toplumsal bağları 
zayıflatan ve çözülmesine sebep olan bir olgu-
dur. Orta ve fakir kesimin; serbest piyasalar, 
yanlış ekonomi politikaları, haksız ve adaletsiz 
rekabet mekanizmaları, fakiri değil zengini ön-
celeyen iktisadi yapı aracılığıyla devamlı olarak 
büyük şirketlere, bankalara borçlandırıldığını, 
ağır bir faiz yükü ve borcu altında ezildiğini ve 
mülksüzleştirilerek sistem karşısında güven-
cesiz, çaresiz ve umutsuz yaşamaya mahkûm 
edildiği sosyo-ekonomik araştırmaların ve bul-
guların sonucu olarak önümüzde durmaktadır. 
Bu sorunlara ilave olarak teknolojinin gelişmesi 
bazı sorunları çözüyor gözükse de yeni soru ve 
sorun alanları üretiyor. Dijitalleşme, yapay zeka, 
sanayi 4.0 gibi birçok konu insanlığın geleceğini 
kökünden değiştirecek. Örnek olarak dijitalleş-
me finansı, iş modellerini, işletmelerin yönetiliş 
şekillerini, iş yapma biçimlerini ve tüketim ka-
lıplarını değiştiriyor. Her geçen gün yeni gelişen 
teknolojilere adapte olmak firmaların karşılaş-
tıkları en çetin sorunlardan birisi. Bu yeniliğe 
ayak uyduramadıklarında “kapitalizmin yaratıcı 
yıkımının”  altında kalmaları kaçınılmaz. 

İşletmelerin çok büyük bir kısmı bu büyük devasa 
yeniliklere yetişebilmekte zorlanıyor. Bunun için 
ciddi bir miktarda sermaye gerekiyor ve çoğu kü-
çük ve orta ölçekteki işletme bundan mahrum. 

Dijital teknolojilerin tüm avantajlarından ya-
rarlanmak, bilgisayar yazılımı ve veritabanla-
rına, Ar-Ge’ye, yönetim becerilerine ve eğitime 
tamamlayıcı yatırımlar gerektirir ve bu da çok 
fazla firma için bir sorun olmaya devam etmek-
tedir. Dijitalleşme, insanların yaşayış şekillerini, 
iş yapma biçimlerini de etkiliyor. Yeni sözleşme 
ve iş biçimleri, yeni yaratıcı beceriler, rutin olan-
dan kaçınma gibi yeni zamanlar yeni yetenekler 
gerektiriyor. Bunu başaramayan insanların ise 
“piyasa koşulları” içinde varolabilmesi mümkün 
değil. 

2019 yılı geride kalırken, dünya ekonomi politiğine 
hakim olan soru ve sorunlar derinleşerek, artarak 
daha çözümsüz bir sarmala hapsolmuş durumda. 
Hakim zihniyet ve paradigma krizleri tetiklemeye, 
eşitsizlikleri sürdürmeye, kaynakların kullanımının 
sürdürülemez bir noktaya gitmesine neden oluyor. 

Dünya her geçen gün küresel ölçekte bir yıkımın 
eşiğine doğru sürüklenirken, iklim değişikliğinin 
ve küresel ısınmanın tetiklediği kıtlık, kuraklık 
ve su krizleri, şehirlere kitlesel göç dalgaları, 
dünyadaki var olan canlıların önemli bir kıs-
mının soylarının tükenmesi saatli bir bomba 
gibi milyarlarca nüfusu ve insanlığın geleceğini 
tehdit etmeye devam ediyor. Ticaret savaşlarının 
kızıştığı, küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği 
tartışmalarının özellikle BM çatısı altında iyice 
hareretlendiği, küresel ekonominin hakim doku-
su olan eşitsizlik konusunun çözümsüz kalmaya 
devam ettiği, sürdürülebilirlik üzerinden eko-
nomilerin dönüşümünün gerçekleştirilmesinin 
imkanlarının ekonomi akademisi başta olmak 
üzere çeşitli akademik bölümlerde, politika ya-
pıcılar ve çevreciler nezdinde başat bir konu ola-
rak yerini koruduğu bir yıl daha geride kalmış 
oldu. Son yıllarda ekonomiyle ilgili en önemli 
konular eşitsizlik, sürdürülebilirlik ve küresel 
ısınmanın etkileri başlıklarında toplanabilir. Bu 
anlamda, mevcut ekonomi politik yapısı, kapita-
list üretim şekilleri, yaygın tüketim alışkanlıkları 
çevre üzerindeki tahribatı geri döndürüleme-
yecek noktalara vardırmış durumdadır. Ülkeler 
arasındaki karşılıklı ticari anlaşmazlıklar, politik 
gerilimlerin tetiklediği askeri operasyon ve böl-
geler içindeki etnik savaşlar; önemli miktarda 
kaynağın mevcut sorunların çözümü için kulla-
nılması yerine heba edilmeye devam ediliyor.
Raporun bu bölümünde, 2019 yılı için ekonomi-
nin küresel ölçekte bir görünümü sunulduktan 
sonra eşitsizlik, sürdürülebilirlik ve küresel ısın-
manın ekonomik yansımaları tartışılacaktır.  
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2019 yılına dünya genelinde 
“gelişmiş ülkelerin” ekonomi-
lerinde durgunluk ve bunun 
yansıması olan resesyon kor-
kusu hakimdi. Dünya GSYİH 
büyümesi bu yıl 2008-9 finansal 
krizinden bu yana en düşük 
olan % 2.9’a kadar geriledi ve 
önümüzdeki 2 yıl için öngörülen 
büyüme % 3’ü geçmiyor. Ticaret 
savaşlarının tetiklediği sorun-
ların da eklenmesiyle, küresel 
görünümün kırılgan yapısının ve 
döngüsel gerilemenin yerleştiği-
ne dair artan işaretler görülmek-
tedir. Siyasetteki belirsizlikler ve 
gerilimler, ticaret ve ekonomide 
güvenin kaybolmasına, yatı-
rımların azalmasına ve gelirle-
rin düşmesine yol açmaktadır. 
Ticari çatışmaların artması, 
ülkeler ve bölgeler arası jeopoli-
tik gerilimler, Çin ekonomisinde 
beklenenden daha keskin bir 
yavaşlamanın gerçekleşmesi ve 
iklim değişikliği de dahil olmak 
üzere bütün bu sorunlar daha 
da düşük bir büyüme riskini 
yükseltmektedir. 

Dünya GSYİH (2012-2021)
Kaynak: OECD 

OECD 2019 Ekonomik Görü-
nüm Raporunun 2. sayısında 
ayrılantırıldığı üzere, bu yıl 
neredeyse tüm ekonomilerde 
yavaşlama görülüyor ve küre-
sel ticaret durgun seyrediyor. 
Ticaret politikası gerginlikle-
rinin Mayıs ayından bu yana 
devam eden derinleşmesi, 
güven ve yatırım üzerinde gi-
derek daha fazla olumsuz etki 
yaratarak politika belirsizliğini 
daha da artırmaktadır. Destek-
leyici işgücü piyasası koşulları, 

hane halkı gelirlerini ve tüke-
tici harcamalarını, en azından 
kısa vadede belli bir düzeyde 
tutmaya devam etmekle birlik-
te, saha araştırmaları gelecekte 
bir zayıflama tehlikesine işaret 
etmektedir. Merkez bankaları 
durgunluk ve bunun yansıması 
olan resesyon tehlikesiyle sıkı 
para politikası uygulamaların-
da gevşemeye gittiler. Ancak 
birçok ülkede mali genişleme, 
büyümeyi desteklemek için 
düşük faiz oranlarından daha 
fazla yararlanma kapsamı ile 
sınırlı kalmaktadır.  

Finansal krizden 10 yıl sonra, bastırılmış enflasyonla birlikte, merkez bankası bilançoları 
daha önce eşi benzeri görülmemiş seviyelerde seyrediyor. Kısa ve uzun vadeli faiz oranla-
rı tarihsel açıdan bakıldığında düşük, bunun yanında devlet borçları eskisinden çok daha 
büyük. Kısacası merkez bankalarının para politikalarının henüz tam olarak normalleşemedi-
ğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla, küresel finansal krizden sonraki yine eşi benzeri görülmemiş 
düzeydeki bir politika desteğine rağmen toparlanmanın çok güçlü olmadığını, daha yüksek 
ücretlere ve daha iyi hayat standartlarına yol açacak kadar yeterli olmadığını görüyoruz. 
2010’dan bu yana, kişi başına reel GSYİH, OECD ülkeleri ortalamasında yıllık olarak sadece 
% 1.3 artış gösterebilmiştir. İşsizliğin birçok ülkede oldukça düşük düzeylerde olmasına rağ-
men, reel ücretlerin 2019-2020 arasında yıllık olarak % 1.5’ten daha az büyüyeceği tahmin 
edilmektedir. Bunun anlamı, küresel krizle birlikte aşınan ücret ve gelirlerin, hem yaşam 
standardı hem de eşitsizliği düşürmekten oldukça uzak olduğudur.

DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ

OECD Ülkeleri 2019 yılı 2. ve 3. Çeyrek Bü-
yümeleri
Kaynak: Quarterly National Accounts 

OECD, 12 Aralık’ta G20 ülkeleriyle ilgili 3. 
çeyrek verilerinde, büyümenin % 0.7 ile stabil 
olduğunu fakat G20 ülkelerinin çoğunluğun-
da büyümenin yavaşladığını açıkladı.  Sanayi 
üretimindeki yavaşlamayla birlikte, ticaretin 
büyümesi neredeyse durma noktasına geldi. 
2019’un ilk yarısında, küresel ticaretin bü-
yümesi bir yıl öncesine kıyasla sadece yüzde 
1 oranında yüksekti ki bu oran, 2012’den bu 
yana altı-aylıklık dönemler açısından en düşük 
büyüme değerini ifade etmektedir.   

Küresel Faaliyet Göstergeleri
Kaynak: IMF, Economic Outlook

2019-21 arasında enflasyonun düşük kalması 
beklenirken, küresel ticaretin büyümesinin de-
vam eden ticaret gerilimleri göz önüne alındı-
ğında ticaret yoğunluğunun düşük seyretmesi 
bekleniyor. Bu gelişmeler, aktif ve dönüştürücü 
politika eylemlerinin yokluğunda büyüme bek-
lentilerinin azalmaya devam edeceği endişele-
rini desteklemektedir.

Ticari ve ekonomik faaliyetlerin ülkeler ara-
sında yeniden sağlıklı bir şekilde tesis edile-
bilmesi ve devam eden ticaret gerilimlerin-
den kaynaklanan tedariklerdeki kopukluğun 
telafisi için, yatırım teşviklerini destekleyecek 
politikaların, ülkeler arası işbirliğinin ve gü-
vensizlik ve belirsizlik ortamlarının bertaraf 
edilmesi bir zorunluluktur. Aksi durumda, sür-
dürülebilmesi iyice zorlaşan devasa boyutlar-
daki bir borçlulukla birlikte reel ekonominin 
birkaç katı büyüklüğündeki spekülatif finansal 
işlemler, küresel ölçekte şiddetli bir depremin 
ve yıkımın habercisi olarak kalmaya devam 
etmektedir.   

Gelir ve Servet Dağılımındaki Eşitsizlik 
Eşitsizlik konusu birçoklarına göre çağımızın 
en büyük ve en çetin sorunlarının başında geli-
yor. Eşitsizlik denince, birçok eşitsizlik unsuru 
akla gelebilir; kadın-erkek eşitsizliği, ülkeler 
arası gelişmişlik seviyeleri arasındaki eşitsizlik, 
bölgeler arası eşitsizlik, eğitim düzeyinde-
ki eşitsizlikler, farklı yaş grupları arasındaki 
eşitsizlikler, etnik eşitsizlikler vs. liste uzayıp 
gidebilir. Ancak yine birçoklarına göre bütün 
bunların altında yatan, demokrasinin ve bir 
toplum olabilme vasfını, dayanışma ve işbirliği 
ruhunu zedeleyen en asli ve yaygın olan eşit-
sizlik türü gelir ve servet dağılımındaki eşit-
sizlikler olarak gösterilebilir. Küreselleşme ve 
küresel ekonomi politiğe hakim olan paradigma-
nın bir sonucu olarak gelir ve servet arasındaki 
uçurumun son 40 yıllık dönemde ciddi boyutlar-
da genişlediği çokça ifade edilen bir tespit. Buna 
göre, uygulanan ekonomi politikaları ve finans 
ve bankacılığın mevcut yapısı sermayenin 
emeğe öncelenmesini sağlamış bu da servetin 
belli ellerde toplanmasına yol açmıştır. Eşit-
sizlik üzerine bir raporda Angus Deaton’ın 
eşitsizliğin nedenlerine ilişkin söyledikleri 
önemlidir.  Ona göre eşitsizliğin bir sorun olup 
olmadığını anlamak için eşitsizliğin kaynak-
larına bakmalıyız. Neyin adil olduğuna dair 
görüşler, eşitsizliğin olası sonuçları ve eşitsizlik 
düzeylerine dair bulgularla birlikte eşitsizliğin 
kaynaklarına ulaşabiliriz.
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gelir seviyesine göre soldan sağa azalan bir sı-
raya koyulmuştur. En üst %1’lik grup on gruba 
ayrılmış, bu grupların en zengini de on gruba 
bölünmüştür, bunların içindeki en zengin grup 
da yine eşit nüfusa sahip on gruba bölünmüş-
tür. Dikey düzlem 1980-2016 arasında her 
bir gruptan ortalama bir bireyin gelirindeki 
toplam büyümeyi göstermektedir. Yüzde birlik 
P99p99.1 (dünyanın en zengin %1’inin en 
yoksul %10’u) grubunun gelirindeki büyüme 
1980-2016 arasında %74 oranındadır. En üst 
%1’lik kesim bu dönemde toplam büyüme-
nin %27’sini almıştır. Gelir tahminleri ülkeler 
arasındaki yaşam maliyetlerini göz önünde 
bulundurmaktadır. Değerler enflasyondan 
arındırılmıştır.

Küresel eşitsizlik ve büyüme eğrisi1980-2016
Kaynak: WID.world (2017). Seriler ve açık-
lamalar için bkz. wir2018.wid.world
Not: Yatay düzlemde dünya nüfusu eşit nüfus-
lara sahip yüz gruba bölünmüş ve her grubun

Başka bir deyişle, mevcut eşitsizlik düzeyleri 
hak edilen ödüller, kazançlar sonucu mudur, 
yoksa haksız pazarlık gücünün bir yansıması 
mı? Düzenleyici kurum ve kuruluşların, politi-
kaların başarısızlığı mıdır yoksa politik tutum 
ve kayırmaların mı? 
Yine alanında öncü akademisyenlerin konuya 
dair bulgularını içeren “2018 Dünya Eşitsizlik 
Raporu”nda ekonomik eşitsizliklerin yaygın 
ve bir ölçüde kaçınılmaz olduğu ancak artan 
eşitsizliklere dair sağlam ve kalıcı çözümler 
üretilemezse ve bu konu düzgün ve kararlı 
bir şekilde ele alınıp incelenmezse, bunun çok 
çeşitli politik, ekonomik ve sosyal felaketlere 
yol açabileceği uyarısı yapılmıştır.  Bu raporda-
ki veri ve grafikler incelendiğinde eşitsizliğin 
son 30-40 yıllık süreçte bölgeler, ülkeler arası 
ve içinde istikrarlı bir şekilde yükseldiği gö-
rülmektedir. Özellikle de Ortadoğu, Sahraaltı 
Afrika ve Latin Amerika’nın bazı bölgeleri aşırı 
eşitsiz bölgeler ve bir nevi dünyanın “eşitsizlik 
hududu” olarak dikkat çekmektedir. 
Küresel ölçekteki eşitsizliği ve eşitsizliğin son 
yıllardaki artışını Grafik 4 ve Grafik 5 çarpıcı 
bir şekilde göstermektedir. Buna göre en alt % 
50 toplam büyümenin % 12’sini alabilirken, 
en üst yüzde 1 toplam büyümenin % 27’sini 
almıştır. Yine aynı şekilde, dünyanın en üst 
% 1’lik kesiminin küresel gelir içindeki payı 
% 20’nin üzerinde ve istikrarlı bir artış gös-
terirken, en alt % 50’nin payı sadece % 8-10 
arasında durağanlık göstermektedir. 

Küresel En Alt %50 ve En üst % 1 Gelir Pay-
ları, 1980-2016
Kaynak: WID.world (2017). Seriler ve açık-
lamalar için bkz. wir2018.wid.world
Eşitsizlik ve fakirlikle ilgili çalışmaları ve 
raporlarıyla bilinen yardım kuruluşu Oxfam, 
eşitsizlikle ilgili çarpıcı bulgular paylaşmak-
tadır. Buna göre fakir ve zengin arasındaki 
eşitsizliğin boyutları ve bu eşitsizliğin kaynak-
larına dair şu karşılaştırma dikkat çekicidir; 

Dünyadaki milyarderlerin serveti 
geçen sene 900 milyar dolar yüksel-
miştir. 

Vergi gelirlerinin her bir dolarında 
sadece 4 cent servet vergisinden 
gelmektedir. 

Bugün, dünya genelinde 262 mil-
yon çocuk okula gidememektedir. 

Her gün, 10.000 insan karşılanabilir 
sağlık hizmetlerine ulaşamadığı için 
ölmektedir.

Erkekler, kadınlara kıyasla dünya 
servetinin yüzde 50’sinden fazlası-
na sahiptir ve şirketlerin % 86’sını 
kontrol etmektedirler. 

Geçen sene en zengin 26 kişinin 
sahip olduğu toplam servet miktarı, 
dünya nüfusunun en yoksul yarısını 
ifade eden 3.8 milyar kişinin sahip 
olduğu toplam servete eşittir.

Bazı ülkelerde en yoksul % 10’luk 
kesimin ödediği vergi, en zengin % 
10’luk kesime kıyasla gelirlerinin 
daha yüksek bir oranına tekabül 
etmektedir. 

Kenya’da, fakir bir kız çocuğunun 
ortaokula devam etmesi ihtimali 
250’de 1’dir.

Brezilya, Sao Paulo’nun en zengin 
kesimlerindeki tahmini yaşam bek-
lentisi, 79 iken, en yoksul kesimler-
de 54’tür. 

Kadınların günlük olarak yaptıkları 
ücret ödenmeyen ev işlerinin tahmi-
ni değerinin 10 trilyon dolar olduğu 
düşünülmektedir.  

Dolayısıyla dünyadaki genel 
tabloya üsten bir bakışla şunla-
rı söyleyebiliriz: Bireylerin en 
üstteki yüzde 5’lik kısmı toplam 
dünya gelirinin 1/3’ünü, en 
üstteki yüzde onluk kısım ise 
yarısını alıyor. Eğer en alttaki 
yüzde 5 ve 10’luk yüzdeyi ele 
alırsak, onların sırasıyla dünya 
gelirinden 0.2 ve 0.7 yüzde 
pay aldıklarını görürüz. Bu şu 
anlama gelmektedir: en zengin 
yüzde 5 ile en fakir yüzde 10 
arasındaki ortalama gelir oranı 
165’e 1’dir. Zenginlerin 48 saat 
içerisinde kazandığını, fakirler 
9 yıl içerisinde kazanabilmek-
teler. Dünya genelinde, yetiş-
kinlerin en üstteki yüzde 10’luk 

kesimi, bütün gelirin yarısını 
alıyor fakat mülklerin nere-
deyse yüzde 75’ine sahipler. 
En yüksek yüzde 5 gelirin 3’te 
1’ini alırken, bütün zenginliğin 
yarısından fazlasını ellerinde 
tutmaktalar. Ve eğer bu değer-
leri resmi döviz kurlarından 
ifade etsek, çelişkilerin çok 
daha şiddetli bir hal aldığını 
görüyoruz; bu durumda kü-
resel Gini 89 olmaktadır ki en 
yozlaşmış ülkelerinkinden bile 
yüksek. Bu şu anlama gelecek-
tir: “100 kişilik bir toplulukta 
bir kişi $900 alırken, kalan 
99 kişinin her biri $1 alacak-
tır.” Burada “en yüksek yüzde 
onluk kesimin üyeleri ortalama 

olarak yüzde 50’lilik kesimin 
altındakilerden 400 kat daha 
zenginken, en yüksek yüzdelik 
dilimin üyeleri ise, neredeyse 
2000 kat daha zengindir.” Orta 
kesimde de yumuşak bir geçiş 
yoktur. Orta 60 (en yüksek ve 
düşük yüzdelikleri çıkartırsak) 
toplam mülklerin sadece yüzde 
6’sına sahipler. Bütün olarak 
bakıldığında da dünyadaki en 
zengin 1.000 kişinin toplam 
mal varlığı en fakir 2,5 milyar 
insanınkinin neredeyse iki katı. 
Bu anlamıyla, yukarıda zikre-
dilen bu gibi benzer örneklerin 
ve istatistiksel verilerin sayısını 
daha da artırmak mümkündür. 
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Bu genel olarak ülkeler için-
deki durumu yansıtmaktadır. 
Bir de ülkeler arası-bölgeler 
arası eşitsizlikler vardır ki, 
bunun da gelecek yıllarda çok 
büyük problemleri beraberinde 
getireceği tahmin edilmektedir. 
Özellikle Doğu Asya, Orta Doğu 
coğrafyasının belli bölümleri, Af-
rika ve Güney Amerika eşitsizliği 
en derin yaşayan bölgeler olarak 
göze çarpmaktadır. Bu bölge-
lerdeki durumun bu kadar kötü 
olmasının belli başlı nedenlerine 
bakıldığında bunların uluslarara-
sı kurum/kuruluşların önerdiği 
ve aslında çoğu durumda zo-
runlu kıldığı reçeteler ve iktisat 
politikaları neticesinde olduğunu 
görmekteyiz. Ayrıca bu politika-
ların iddia edildiği gibi ülkeler 
arasındaki gelir ve servet eşit-
sizliğini azaltmadığını aksine 
çoğunlukla yerli üretimi büyük 
oranda tahrip ederek eşitsizliği 
yaygınlaştırdığını gözlemle-
mekteyiz. 
Mesela Afrika’yı ele alalım. 
Afrika, gelir ve servet eşitsiz-
liği açısından dünyadaki en 
eşitsiz ikinci kıta. En zengin % 
0.0001 bütün kıtadaki servetin 
% 40’ına sahip. Afrika’nın en 
zengin 3 kişisinin sahip oldu-
ğu toplam servet kıtanın alt % 
50’lik kesiminin yani yaklaşık 
650 milyon kişinin toplam 
servetinden daha fazla. Afri-
kalı kadın ve kız çocukları tam 
bir yoksulluk içinde; cinsiyet 
eşitsizliğinde Afrika 1. sırada 
yer alıyor.  
Geçmiş ile bugüne dair bir kı-
yaslama yaptığımızda da şunu 
açıkça görebiliyoruz; 19. yüz-
yılda en zengin ülkeler ile en 

fakir ülkeler arasındaki kişi ba-
şına gelir oranı 2’ye 1 ile veya 
4’e 1 arasında değişiyordu. Hiç-
bir dönemde bu fark bugünün 
kalkınmakta olan ülkeleriyle 
kalkınmış ülkeleri arasındaki 
fark kadar büyük olmamıştır. 
Dünya Bankasının son rapor-
larına göre en kalkınmış ülke-
lerle, mesela İsviçre, Japonya, 
ABD gibi, en az kalkınmış ülke-
ler, mesela Etiyopya, Tanzanya 
vs. gibi, arasındaki kişi başına 
gelir oranı 50’ye 1 veya 60’a 1 
arasında değişmektedir. Orta 
gelir düzeyindeki Nikaragua, 
Hindistan ve Zimbabwe gibi 
ülkeler bile 10’a 1 veya 15’e 1 
oranında aşağıda kalmaktadır. 
Hızlı kalkınmakta olan ve arayı 
kapattıkları düşünülen Brezilya 
ve Kolombiya gibi ülkelerin bile 
gelişmiş ülkelerle aralarındaki 
oran 5’e 1’dir ki bu da mevcut 
yapının küresel eşitsizliği azalt-
tığı değil tam tersine arttırdığı-
nı göstermektedir. 
Sonuç olarak aşırı “eşitsizlik” 
gittikçe derinleşmekte ve kötü-
leşmektedir. Yüz milyonlarca 
insan aşırı yoksulluk içinde ya-
şarken, büyük kazançlar en üst 
kesime akmaya devam ediyor. 
Geçmişe kıyasla her zaman-
kinden daha fazla milyarder 
bulunuyor, bunların sayısı her 
yıl artıyor ve servetleri rekor 
seviyelere ulaşmış durumday-
ken, dünyanın en yoksulları 
daha da fakirleşmeye devam 
ediyor.  Buna karşılık üretilmiş 
somut politika ve kurumsal 
yaklaşımlar mevcut değil. 
Birçok hükümet uyguladığı po-
litika tercihleriyle bu eşitsizlik 
krizini destekliyor ve körüklü-

yor. Devasa gelirlere ve kaynak-
lara sahip şirketler ve varlıklı 
bireyler birçok vergi affına ve 
teşviklere sahipken, sağlık ve 
eğitim gibi hayati kamu hiz-
metlerine yeterli kaynak ve fon 
ayrılmamaktadır. Bu politikalar 
en çok en fakirleri ve yoksulları 
vurmaktadır. Bunun insani çok 
fazla ve en çok etkilenenler 
kadın ve kız çocukları ayrıca 
toplumsal maliyeti her geçen 
gün büyümekte ve küresel 
adımların atılmasını zorunlu 
kılıyor.  “2018 Dünya Eşitsizlik 
Raporu”nun yazarlarından ve 
“Dünya Eşitsizlik Veribanka-
sı”nın kurucularından da olan 
Thomas Piketty, 2013’te yazdığı 
“Yirmibirinci Yüzyılda Serma-
ye” adlı kitabında da eşitsizlik 
sorununun çözümü için atılma-
sı gereken en önemli adımların 
başında artan oranlı bir servet 
vergisinin küresel ölçekte uygu-
lanmasının zaruri olduğunu ifa-
de ediyordu. Buna göre Piketty, 
küresel ölçekte servet üzerine 
uygulanacak yüzde 2-2,5 do-
laylarındaki bir verginin dünya 
üzerindeki tüm yoksulluğu ve 
borçluluğu kökünden çözmek 
için yeterli olacağı bulgusunu 
paylaşmaktadır.  

Şayet, böylesi bir vergi toplana-
bilir ve bu fon eğitim ve sağlık 
başta olmak üzere çeşitli altya-
pı yatırımlarıyla birlikte temiz 
su kaynaklarına erişim, düz-
gün bir iş ve ücret, sağlıklı bir 
çevre gibi yoksulların erişmekte 
zorlandıkları alanlara kullanı-
labilirse insanlığın genelinin 
esenliği ve refahının artacağı 
ve bunun da toplumsal barış ve 
dayanışmaya katkı sağlayacağı 
kesindir. 
  
Küresel Isınma ve İklim Deği-
şikliğinin Ekonomik Sonuçları

İklim değişikliği konularına 
yönelik politika yöneliminin 
olmaması yatırımların azalması 
başta olmak üzere ekonomik 
yapıyı olumsuz etkiliyor. Aşırı 
doğa olaylarının sayısı gün 
geçtikçe artıyor ve yetersiz 
politikalar bunların sıklıkları-
nın ve etkilerinin artmasına yol 
açıyor. Küresel ısınma ve iklim 
değişikliği, ekonomik faaliyet-
te kısa vadede önemli aksak-
lıklara, sermaye ve toprağa 
kalıcı zarar vermenin yanı sıra 
düzensiz göç akışlarına da yol 
açıyor. Uyum planlarının henüz 
yetersiz olması ve bunların 
çoğunun daha başlangıç düze-
yinde olması, karbon vergileri 
gibi önlemlerle fosil yakıtlar-
dan uzaklaşmanın gerçekleş-
tirilmeye çalışılması teknik ve 
politik açıdan zordur ve bunun 
yeterli olmadığı görülmekte-
dir. Hükümetlerin bu konuda 
karar ve eylem aşamasında 
gösterdikleri zaafiyet ile birlikte 
karbon fiyatları, standartları ve 
düzenlemeleri konusunda net 

bir yön duygusu olmadan ve 
gerekli kamu yatırımı olmadan 
işletmeler yatırım kararlarını 
erteleyecektir bu da büyüme ve 
istihdam için korkunç sonuç-
ların oluşmasına zemin hazır-
layacaktır. Amerika gibi ileri 
sanayileşmiş ülkelerin çevreye 
verdiği zarar ve tahribat geri 
döndürülemez noktaya yakla-
şıyor. Buna rağmen, Amerika 
kendi çıkarları için, gerekli ön-
lemleri almıyor ve uluslararası 
anlaşmaların gereğini yerine 
getirmeyip, bu anlaşmalardan 
da ayrılıyor. Küresel ısınmaya 
neden olan sera gazlarının salı-
nımını belli bir düzeyde tutul-
ması ve kademeli olarak azal-
tılmasını öngören Paris İklim 
Anlaşması’ndan, ABD Başkanı 
Trump yönetime geldiği ilk 
günden bu yana karşı olduğunu 
dile getiriyor.  
Dünyadaki kaynakları kullan-
ma şeklimizin dünyanın kendi-
sini yenileme hızının oldukça 
ilerisinde olduğuna dair yaptık-
ları çarpıcı raporları ve araş-
tırmalarıyla bilinen “Küresel 
Ayakizi Ağı”  Amerika’nın Paris 
İklim Anlaşmasından çekilmesi 
kararıyla ilgili “kendisini yok 
edecek politikaları seçtiği” 
yorumunda bulunuyor. Bu yo-
ruma göre, önümüzde duran, 
insanlık için mümkün olan 
tek geleceğin, dünyanın do-
ğal sermayesini yok etmeden, 
kaynakların kendisini tekrar 
yenileyebileceği ve ıslah edici 
politikaların kesinlikle yapılma-
sıdır. Ekonominin yenilenmesi 
insanlığın nihai kaderidir, ister 
bu bizim tasarlamamız sonucu 
olsun, ister doğal felaketlerin 

sonucu olarak olsun. Karşı 
karşıya olduğumuz soru oraya 
ne kadar çabuk ulaştığımız. 
Gerekli olan dönüşümü ne 
kadar uzun süre geciktirirsek, 
yenilenme bütçemiz de o kadar 
fazla olacaktır. Dünyanın biyo-
lojik kapasitesi ne kadar fazla 
tehlikeye atılırsa, bunun bize 
olan maliyeti de o kadar olacak 
ve bizi çok daha az seçeneğe 
mahkum edecektir.  
Dolayısıyla, Çin’den sonra 
dünyada en çok sera gazı salı-
nımına neden olan ülke konu-
mundaki ABD’nin bu kararının 
aşırı yıkıcı ve fazlasıyla sorum-
suz olduğu yorumu yapılabilir. 
Çünkü ekosistem bir bütündür 
ve bunda meydana gelecek bir 
bozulma sadece belli bir böl-
geyi değil, dünyanın geri kalan 
tüm yerlerini dolaylı veya doğ-
rudan etkilemektedir. 2015 yı-
lında Fransa’da gerçekleşen BM 
İklim Değişikliği Konferansında 
imzalanan Paris İklim Anlaş-
masının uluslararası yaptırım 
gücünün olmaması anlaşmanın 
gülünçlüğünü ortaya sermekte 
ve siyaset üstü bir zeminde yer 
almadığını göstermektedir. 
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Küresel ısınmanın ekonomik 
sonuçlarına dair ilginç bulgu-
lardan birisi de küresel ısınma-
nın küresel ekonomik eşitsizliği 
artırdığı yönündedir. Noah 
Diffenbaugh ve Marshall Burke 
2019 yılı içinde yayınlanan 
“Global warming has increased 
global economic inequality”  
adlı çalışmalarında, 1961-2010 
yılları arasındaki sıcaklık yük-
selişinin dünyanın en yoksul 
ülkelerindeki kişi başına düşen 
serveti yüzde 17 ile 30 arasında 
düşürdüğü bulgusuna erişiyor-
lar. Çalışmada, küresel ölçek-
teki iklim değişikliğinin yani 
hava sıcaklıklarının artmasının 
Norveç gibi kuzey ülkelerine 
ekonomik anlamda bir katkı 
sağladığını, bununla birlikte 
Hindistan, Brezilya ve Nijer-
ya’da küresel ısınmanın bir 
sonucu olarak GSYİH’nın çok 
daha düşük gerçekleştiğini ve 
bu ülkelerde yüzde 25-30’lara 
varan bir hasıla kaybı olduğu-
nu dolayısıyla ciddi anlamda 
olumsuz etkilendikleri ifade 
edilmektedir. Afrika’da ülkele-
rin sıcak ikliminin sıcaklıkların 
artmasıyla daha fazla kuraklık, 
kıtlık gibi sorunlar yaşadığı 
dolayısıyla da küresel ısınma ve 
iklim değişikliğinin bu bölgede 
doğrudan olumsuz etki yapa-
cak şekilde yıllık bazda tarımsal 
üretim başta olmak üzere üreti-
min olumsuz etkilendiği belir-
tilmektedir.  Toprağın tahrip 
olması, verimliliğin düşmesi, iş 
gücü kaybının yaşanması, te-

miz ve içme suyu kaynaklarının 
yok olması gibi sorunlar yoksul 
ülkelerin yapısal sorunlarına 
küresel ısınmanın doğrudan 
eklediği ve etkilediği konular 
olarak durmaktadır.
Dünya Ekonomik Forumu 
Küresel Riskler Girişimi’nin ya-
yınladığı “2019 Küresel Riskler 
Raporu”  kaygı verici jeopolitik 
ve jeoekonomik gerilimlere 
ışık tutmaktadır. Raporda, son 
saha çalışmalarından birisi 
olan “Küresel Riskler Algısı” 
sunulmaktadır. Kamu ve özel 
sektör, akademi, siyaset ve sivil 
toplumdan yaklaşık 1000 karar 
vericinin dünyanın karşı karşı-
ya olduğu riskleri değerlendir-
diği bu ankete göre 10 katılım-
cıdan 9’u aşırı ısınma ve iklim 
değişikliği politikaları başarısız-
lıklarının 10 yıllık dönemde en 
büyük tehdit olacağını düşü-
nüyor.  Çevre ile ilgili riskler 
olasılık açısından en büyük beş 
riskten üçünü, etkileri açısın-
dan ise dördünü kapsamakta-
dır.  2018 yılı fırtınalar, yangın-
lar ve sellerin yoğun yaşandığı 
bir başka yıl oldu. Tüm riskler 
ve felaketler içerisinde dünya-
nın tam bir umursamazlık ve 
uyurgezerlik yaptığı konular 
çevre ile ilgilidir. Hükümetle-
rarası İklim Değişikliği Paneli 
(IPCC)  Ekim 2018’de açık bir 
şekilde, ortalama küresel sı-
caklıkların Paris Anlaşması’nın 
1.5ºC hedefinin ötesine yüksel-
mesini önlemek için gereken 
sert ve benzeri görülmemiş 

değişiklikleri yapmak için en 
fazla 12 yılımız olduğunu söy-
lemektedir. ABD’de “Dördüncü 
Ulusal İklim Değerlendirmesi” 
Kasım ayında emisyon değer-
lerinde kayda değer bir düşüş 
yaşanmadığı taktirde ortalama 
küresel sıcaklıkların yüzyılın 
sonunda 5 dereceye kadar yük-
selebileceğini belirtmektedir. 
Biyoçeşitlilikte yaşanan yükse-
len kayıp hızı ayrı bir mesele 
olarak durmaktadır. 4000’den 
fazla türü takip eden “Yaşayan 
Gezegen Endeksi” , 1970’den 
bu yana ortalama canlı çeşitlili-
ğinde yüzde 60 oranında azal-
ma olduğunu kaydetmektedir. 
İklim değişikliği biyoçeşitliliğe 
zarar vermekte ve bu karşılık-
lı bir döngüsel ilişkiye neden 
olmaktadır: iklim değişikliği 
ekosisteme zarar vermekte, 
ekosistemin zarar görmesi 
(ormanların, okyanusların vs. 
tahrip olması) iklim değişikliği-
nin etkilerini artırmaktadır. Bu 
değişikliklerin sosyal ve ekono-
mik riskleri yanında, insanların 
besin zincirini ve sağlıklarını da 
doğrudan etkileyen bir tarafı 
bulunmaktadır. Yeterli çeşit ve 
kalitede yiyeceklere erişimin 
eksikliği ve kısıtlılığıyla birlikte 
mikrobesin yetersiz beslenmesi 
2 milyar insanı etkilemektedir. 
İklim değişikliği ve küresel 
ısınmaya bağlı bir diğer sorun 
denizlerin yükselmesi ve sahil 
şehirlerini tehdit etmesidir. 
2050’ye gelindiğinde dünya 
nüfusunun

3’te 2’sinin şehirlerde yaşa-
yacağı tahmin edilmektedir. 
570’den fazla sahil şehrinde 
halihazırda 800 milyon insan 
yaşamaktadır. Bu da deniz 
seviyesinin 0.5 metre yüksel-
mesiyle milyonlarca kişinin 
ciddi bir tehdit altında olaca-
ğını göstermektedir. Şehirle-
re kitlesel göçler ise küresel 
ısınmanın yine bir yansımasıdır. 
Tarım arazilerinin ve toprağın 
tahribi, kırsal kesimdeki altyapı 
ve iş olanaklarının eksikliğiyle 
birlikte insanları zorunlu göçe 
zorlamaktadır.  

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik konusu eko-
nomi bilimi içindeki en canlı 
konulardan birisidir. Büyüme 
ve kalkınmanın temel amaç 
olduğu bir ortam ve söylem 
içinde sürdürülebilirliğin ne 
olduğu, neyin sürdürülmeye 
çalışıldığı sorularının cevapla-
rının nasıl verileceği önem arz 
etmektedir. Sürdürülebilirlik, 
çoğunlukla, ekonominin “is-
tikrarlı” yapısının korunması, 
büyümenin sürekliliği, kalkın-
manın tabana yayılacak şekilde 
olması, “kıt” kaynakların etkin 
ve verimli kullanımı, toplum-
ların kendi kendilerini idame 
ettirebilecekleri yeterliliğe ulaş-
maları gibi birçok alanı kapsa-
yacak şekilde düşünülmekte ve 
anlaşılmaktadır. 
Kavramın anlam ve kapsamı 
bu kadar geniş olduğundan 
“sürdürülebilirlik” ile aslında 

neyin kastedildiği  tam olarak 
anlaşılamamaktadır. O yüz-
den “sürdürülebilir kalkınma”, 
“sürdürülebilir büyüme” gibi 
nitelemeler yapılmaktadır. 
Dolayısıyla öncelikli olarak bu 
kavramlar bağlamında dün-
yadaki sürdürülebilir kalkın-
manın ne durumda olduğu ve 
daha sonrasında kaynakların 
kullanımı, israf ve atık gibi 
sürdürülebilirliğin diğer önemli 
boyutlarına dair bulgular pay-
laşılacaktır. 

Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları

“Sürdürülebilir kalkınma” 
kavramı denilince tabi ilk akla 
gelen Birleşmiş Milletler Sür-
dürülebilir Kalkınma Amaçları 
olacaktır. Bunlar 17 amacı 
kapsamaktadır ve bunların 
içinde eğitimden sağlığa, temiz 
enerjiden cinsiyet eşitliğine, 
eşitsizliklerin azaltılmasından 
iklim değişikliği ve sürdürüle-
bilir şehirler gibi bir çok un-
sur bulunuyor.  Ekonomik ve 
sosyal yapının yanında çevre ve 
kaynakların korunması için en 
acil ve en asli amaçlar olarak 
belirlenen 17 amacın ortak he-
definin gelecek nesillere sürdü-
rülebilir ve daha az eşitsiz bir 
dünya bırakmak olduğu söyle-
nebilir. Bu amaçlar içinde ise üç 
ana nokta önümüzdeki 15 yıl 
içinde çözülmesi gereken alan 
olarak belirlendi. Bunlar; aşırı 
yoksulluğa son vermek, eşitsiz-
lik ve adaletsizlikle mücadele 

ve iklim değişikliğini düzeltme. 
Yıllık olarak yayınlanan “Sür-
dürülebilir Kalkınma Hedefler 
Raporu”, dünyadaki çabaların 
bugüne kadarki genel görünü-
münü sunarak, ilerleme kayde-
dilen ve acil eylemin gerektiği 
alanlara vurgu yapmaktadır. 
Buna göre, Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedeflerinin benim-
senmesinden bu yana geçen 
4 senede, 2019 raporu aşırı 
yoksulluğun azaltılması, yaygın 
aşılamanın yapılması, çocuk 
ölüm oranlarında düşüş ve in-
sanların elektriğe erişiminin ar-
tırılması gibi alanlarda belli bir 
ilerleme kaydedildiğini ancak 
ülkeler ve insanlar açısından en 
kırılgan ve hassas konular olan 
iklim değişikliği ve küresel ısın-
ma gibi alanlarda halen küresel 
ölçekte bir karşılığın yeterli 
düzeyde verilemediği konusun-
da uyarıda bulunmaktadır. 

2019 raporunun temel bulguları 
şöyle özetlenebilir: 

• Ülkeler içi ve ülkeler 
arası eşitsizlik acil dikkat ge-
rektirmektedir. Yeterli beslene-
meyen ve gelişemeyen çocuk-
ların 4’te 3’ü Güneydoğu Asya 
ve Sahra Altı Afrika’da yaşa-
maktadır. Aşırı yoksulluk kırsal 
alanlarda şehirlere kıyasla 3 
kat daha yüksektir. Genç nüfus 
yetişkinlere nazaran daha az 
istihdam edilmektedir. Kadın ve 
kız çocukları halen eşit 
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eğitim, çalışma ve iş koşulları-
na erişmede engellerle karşılaş-
maktadır
. 
• 2018 yılı  kayıtlara 
geçen en sıcak 4. yıl oldu. 
Karbondioksit yoğunlaşma 
düzeyleri 2018’de yükselmeye 
devam etti. Okyanusların asitlik 
derecesi sanayi öncesi zaman-
lara göre % 26 daha yüksek ve 
mevcut CO2 emisyonu oranla-
rını baz alırsak 2100 yılına ge-
lindiğinde % 100-150 oranında 
yükselmesi beklenmektedir.
 
• Aşırı yoksulluk için-
de yaşayan insanların sayısı 
1990’daki % 36’dan 2018’de % 
8.6’ya düştü. Fakat yoksulluğun 
azalma hızı da, dünya gene-
lindeki köklü mahrumiyetler, 
şiddetli çatışmalar ve doğal 
felaketlere karşı kırılganlıklara 
cevap vermedeki zorluklardan 
ötürü, yavaşlamaktadır. Uzun 
bir düşüşün ardından küresel 
açlık tehlikesi tekrar yüksel-
mektedir.
 
Rapordaki bu bulguları da 
kapsayan sonuçlar her yıl Eylül 
ayında düzenlenen zirvelerde 
dünya liderlerinin katılımıyla 
birlikte acil görüşülmesi gere-
ken küresel meseleler olarak 
ele alınıyorlar.  Ancak yukarıda 
da bahsettiğimiz üzere hem 
ülkeler çoğu zaman üzerlerine 
düşeni  gerçekleştirmede ye-
terince çaba göstermiyor hem 
de bunlar bir ölçüde “gönüllü” 
amaçlar gibi durdukları ve tüm 
ülkelerin ortak kararı ve eyle-
miyle doğrudan, etkin, zorunlu 
yaptırımları içermediklerinden 

dolayı çözümsüz kalmaya de-
vam ediyorlar. Yine BM Sürdü-
rülebilir Kalkınma  Raporu’na 
göre iklim değişikliği sürdü-
rülebilir kalkınma amaçlarına 
yönelik tüm çabaları doğrudan 
veya dolaylı olarak olumsuz 
etkilemeye devam ediyor. BM 
Genel Sekreteri António Gu-
terres de raporla ilgili olarak 
yaptığı açıklamada, “2030 He-
deflerimize ulaşabilmemiz için 
gerekli olan sosyal ve ekono-
mik dönüşümü ortaya çıkarmak 
üzere daha derin, daha hızlı ve 
daha gayretli bir yanıtın gerekli 
olduğu açıkça görülüyor” dedi.  
Dolayısıyla bu yılki en önem-
li zirvelerden ve konulardan 
birisi olan “İklim Eylemi Zirve-
si”nde birçok ülkenin kısa, orta 
ve uzun vadede atacakları adım 
ve taahhütlere ilişkin duyurular 
yapması şaşırtıcı değildir.  

Sürdürülebilirlik ve Doğal 
Kaynakların Kullanımı

Sürdürülebilirlik konusunun 
bir başka boyutu da dünyadaki 
doğal kaynakların kullanımıyla 
ilgilidir. Ekonominin tanımında 
yer alan “kıt kaynaklar” ibare-
risiyle birlikte gelen bu kıtlık-
tan kaynaklı kaynakların etkin 
ve verimli optimum düzeyde 
kullanımının sağlanmasına dair 
bulgu gerçek hayatta yerini 
kaynakların israfına bırakmıştır. 
Gıda sektörü başta olmak üzere 
birçok alanda doğal kaynaklar 
hoyratça kullanılıyor, tahrip 
ediliyor ve kaynakların kendi-
sini yenileyebilme hızına göre 
aşırı derecede yoğun kullanılı-
yor. Tüketim alışkanlıklarımız 

ve kalıplarımız bütün kaynak-
ların kitlesel ölçüde aşırı yoğun 
tahribatına ve yok olmasına 
sebebiyet veriyor. Okyanus ve 
denizlerdeki canlılık çeşitliliği 
ve balık sayısı ciddi derece-
de azalmış durumda; temiz 
su kaynaklarının kontrolsüz 
ve bilinçsiz kullanımı, sanayi 
faaliyetlerinin ortaya çıkardığı 
kirlilik, şehirleşme ve yerleşim 
için doğal alanların kullanıma 
açılması da bu tahribatı büyüt-
mektedir. 
“Küresel Ayakizi Ağı” nın geliş-
tirmiş olduğu “Ekolojik Aya-
kizi”  verileri ve bu verilerden 
yola çıkarak belirlemiş olduk-
ları “Dünya Limit Aşım Günü”  
olarak ifade edilen tarihe göre 
2019 yılında dünyanın 1 sene-
de üretebildiği kaynakları 29 
Temmuz’da tamamen tüketmiş 
oluyoruz. Bu tarihten sonra-
ki tüm tüketimler geçmiş ve 
gelecek mirasın ve kaynakların 
kullanımı olarak değerlendiri-
liyor. Yani başka bir deyişle 29 
Temmuz’dan itibaren insanlık 
doğanın kaynak bütçesinden 
yemektedir. Gezegenimizin 
ekosisteminin kendisi yenile-
me hızının 1.75 kat daha fazla 
oranda kaynakların tüketilme-
sinden dolayı, mevcut 

tüketim alışkanlıklarımızı karşılamamız için 1 
değil 1.75 dünya gerekli olmaktadır. İşin daha 
da ilginç ve çarpıcı bir diğer noktası ise, dün-
yadaki herkes ortalama bir Amerikan vatandaşı 
gibi yaşayıp tükettiğinde bu tüketim hızına 
yetişebilmek için 5 dünyanın daha gerekli oldu-
ğudur. İşin daha da trajik boyutu Grafik 6’da da 
görülebileceği üzere limit aşımı gününün her 
sene biraz daha geriye geliyor olmasıdır. Bunun 
anlamı her yıl dünyadaki doğal kaynaklar üze-
rindeki baskı artmakta, tahribat ve aşırı kullanım 
azalmamaktadır. Yani başka bir deyişle birkaç 
yıl önce Ağustos aylarında bir güne denk gelen 
Limit Aşımı, gelecekte acil ve etkin önlemler 
alınmazsa, daha da gerileyecek mesela Haziran 
ayına kadar geldiğinde 2 adet Dünya ancak mev-
cut tüketim düzeyini karşılayabilecektir.  

Dünya Limit Aşım Günü
Kaynak: Global Footprint Network Natio-
nal Footprint Accounts 2019

“Yoksul” ve “zengin”, “gelişmiş” ve “gelişmemiş” 
ülkeler arasındaki eşitsizlik ve uçurumu da bir 
nevi yansıtan bu çarpıcı bulgular “sürdürülebi-
lirlik” konusunun da en başta “gelişmiş” ülkeler 
açısından bir sorun olduğunu göstermektedir. 
Yani mevcut üretim yapısı ve tüketim alışkan-
lıkları değişmediği sürece ne iklim değişikliği ve 
küresel ısınmanın önüne geçmek ne de iddia edi-
len sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşabil-
mek mümkün olabilir. 

Bu günün tespit edilmesinde kullanılan veri-
lere ve yönteme ilişkin de ayrıntılı bilgi veren 
“Ekolojik Ayakizi”; ülkelerin, toplumların ve 
bireylerin ekosisteme bıraktıkları kendi eko-
lojik izlerini hesaplamaları ve kendi tüketim 
alışkanlıklarının sürdürülebilir bir dünya ile 
ne kadar uyumlu olduğunu görebilmelerine 
imkan tanımaktadır. Ekolojik Ayakizi, kaynak-
ları ne kadar hızlı tüketiyoruz ve atık üretiyo-
ruza karşılık doğanın bu atığı ne kadar sürede 
ve ne ölçüde absorbe ettiğini ve yeni kaynak-
lar yarattığını bizlere gösteren ve cevap bulan 
bir veri seti. Kullandığımız enerjiye karşılık 
karbon ayakizimiz; yerleşim ihtiyacına karşılık 
yaşam alanlarının kullanımı; kağıt ve kereste 
ihtiyacına karşılık ormanların kullanımı; gıda 
ve besin ihtiyacına karşılık tarla ve otlaklar; 
deniz gıdası ihtiyacına karşılık balıkların 
üreme ve beslenme alanlarının kullanımı gibi 
ölçütler üzerinden her ülkenin kendi biyo-
kapasitesine kıyasla ne durumda olduğunun 
karşılaştırmasını yapmak mümkün olmaktadır. 
Sürdürülebilirlik-Atık ve İsraf
Sürdürülebilirlik bağlamında bakacağımız son 
konu atık üretimi ve israf meselesi olacaktır. 
Ekonominin ne kadar verimli ve verimsiz 
çalıştığının, sürdürülebilir bir kaynak kullanı-
mının olup olmadığının bir nevi göstergesi de 
atık üretimi ve israf meselesidir. Dünya Banka-
sının Eylül 2018’deki raporunda atık meselesi 
ayrıntılı olarak incelenmiş ve atılması gereken 
adımlar listelenmiştir. Buna göre, acil eyleme 
geçilmediği taktirde atık üretimi 2050 yılına 
gelindiğinde yüzde 70 oranında artacaktır. 
İnsanlığın halihazırda yılda 2 milyar ton atık 
ürettiği göz önüne alındığında ortaya çıkacak 
miktarın boyutu daha iyi anlaşılacaktır.  Bu 
çevre felaketine neden olan en önemli sorun 
nüfus artışı yanında “gelişmiş ülkelerdeki” 
tüketim düzeyi ve toplu atık yönetimindeki 
başarısızlık olarak gösterilmektedir. Yine bu 
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konuda ABD dünya genelinde 
kişi başına en çok atık üreten 
ülke konumunda. Ortalama bir 
ABD vatandaşı yılda yaklaşık 
808 kilogram atık üretmektedir, 
bu rakam Japon vatandaşları-
nın ortalamasından 2 katından 
fazladır.  Dünya nüfusunun 
yüzde 16’sını oluşturan en 
yüksek gelire sahip ülkelerin 
ürettikleri toplam atık miktarı 
% 34. Plastik bu konuda  
özellikle en sorunlu atık türü. 
Plastik atıklar, doğru şekilde 
toplanıp, idare edilmediğin-
de, su kanallarını, ekosistemi 
yüzyıllar boyunca etkileyebil-
mekte ve zehirleyebilmektedir. 
2016’da dünyada 242 milyon 
ton yani tüm katı atığın yüzde 
12’si kadar plastik atık üretildi.
Ancak “Küresel Atık Endeksi”-
nin  ışık tuttuğu üzere, gezege-
nimizi tehdit eden yegane şey 
atık üretimi değil, onunla nasıl 
başa çıktığımız ve bu sorunu 
nasıl yönettiğimiz esas mesele-
dir. Bu anlamda, atık üretimine 
dair geliştirilen en çevre dostu 
ve etkin yöntem geri dönüşüm 
olarak kaydedilmektedir. Geri 
dönüşüm süreciyle çöplerin 
tekrar kullanılması ve yeni 
maddelere dönüşmesi mümkün 
olmakta ve böylece doğal kay-
nakların kullanımı üzerindeki 
baskı biraz olsun azalmakta-
dır. Yine çöplerin yakılması ve 
enerjiye dönüştürülmesi de çöp 
sahalarından ve yasadışı çöp 

boşaltmadan çok daha iyi bir 
yöntem olarak sunulmaktadır. 
Böylece bu yöntemler sayesin-
de, doğal alanların tahribatı 
da engellenmiş olmaktadır. 
Ancak maalesef ki, ülkelerin bu 
konudaki önlemleri ve uygu-
lamaları yetersiz kalmaktadır. 
Bunun aşılabilmesi için, mevcut 
üretim ve tüketim kalıplarının 
değişmesinin elzem olduğu 
ortadadır. Zira insanlar bu 
konuda bilinçlenmedikleri süre-
ce, mevcut verilerin değişmesi 
mümkün gözükmemektedir. 
Kaynakların verimsiz kullanıl-
masına dair bir diğer şaşırtıcı 
ve şoke edici veri ise israf 
konusundadır. İsraf iki türlü 
ortaya çıkabilir; üretim ve 
tüketim aşamasında. Tüketim 
aşamasındaki israf, insanların 
gündelik olarak  fazla aldıkları 
ancak tüketme imkanı bulama-
dan çöpe attıkları miktarı ya 
da süpermarket gibi alışveriş 
yerlerinde tüketilmeden bozu-
lan ve çöpe giden miktarı ifade 
ederken; üretim aşamasında-
ki israf (buna gıda kaybı da 
deniyor) kaynakların verimsiz 
kullanılması, üretim tekniğinin 
etkin olmaması, doğal kaynak 
ve üretim tesisi arasındaki me-
safenin fazla olması vb.yle ilgi-
lidir. Özellikle gıda ürünlerinin 
üretim ve tüketim aşamasında-
ki israf kaygı vericidir. Birleşmiş 
Milletler Gıda ve Tarım Organi-
zasyonunun geliştirmiş olduğu 

“Gıda Kaybı Endeksi” ne  göre 
dünya genelinde tarladan mar-
ketlere gelinceye kadar yıllık 
olarak toplam gıdaların yüzde 
14’ü heba olmaktadır. Yine bu 
verilere göre en çok gıda kaybı-
nın yaşandığı bölge % 20.7 ile 
Orta ve Güney Asya’dır. Kuzey 
Amerika ve Avrupa ise % 15.7 
ile ikinci sıradadır.  Her yıl top-
lamda 1.3 milyar ton gıda israf 
edilmektedir. Bunun ekonomik 
değeri yaklaşık olarak 1 trilyon 
dolar kadardır. Aynı şekilde 
israf edilen gıda miktarının sa-
dece çeyreği yetersiz beslenen 
dünya genelindeki 795 milyon 
kişinin beslenmesi için yeter-
lidir. Zengin ülkelerdeki gıda 
israfı (222 milyon ton) tüm 
Sahra Altı Afrika’daki toplam 
gıda miktarına yaklaşık olarak 
eşittir (230 milyon ton). Bir 
Avrupalı ya da Kuzey Amerikalı 
tüketici yıllık olarak 100 kilog-
ram  gıdayı çöpe atmaktadır. 
Afrika’daki gıda israfının nede-
ni teknoloji ve altyapı yetersiz-
liğiyken, gelişmiş ülkelerdeki 
gıda israfının kaynağı hane-
halkı tüketimidir. Yine aynı 
şekilde sadece Avrupa’daki gıda 
israfıyla 200 milyon aç insanın 
beslenmesi mümkün olabilmek-
tedir. Son olarak gıda israfı, 
yıllık olarak 3.3 milyar ton 
karbondioksit üreterek küresel 
ısınmayı hızlandırmaktadır.  

Sonuç Değerlendirmesi

Yaşadığımız sorunların köklü 
nedenleri olduğu aşikar. Tercih 
ettiğimiz üretim ve tüketim ka-
lıpları dünya ve doğa ile uyum-
lu değil ve dolayısıyla sürekli 
olarak sorun üretiyor.
Bunun ötesinde tek tek ve ayrı 
ayrı ele alınan bütün sorunlar 
aslında bir şekilde birbiriy-
le ilintili. Eşitsizlik, küresel 
ısınma, sürdürülebilirlik, 
kaynakların verimsiz kullanımı, 
israf, finansal balonlar, borçlu-
luk, açlık, kıtlık vs. gibi çağın 
insanının önünde duran bütün 
sorunlar üretim ve tüketim iliş-
kilerini ayrı ayrı ele almaktan, 
sorunları parçalara ayırarak 
çözmeye çalışma yaklaşımımız-
dan kaynaklanıyor. 
Dünyadaki hayatı tasarlama ve 
kullanma biçimimiz bir hayat 
felsefesinin ve yaşam tarzının 
yansımasıdır. Bu hayat felsefesi 
haz, bireycilik, kişisel çıkarın 
maksimize edilmesi, faydacılık, 
anı yaşama, tüketim kültürünü 
içeriyor. Dolayısıyla en baştan 
ne kadar çabalanırsa çabalan-
sın, bütün sorunlara dair çok 
çeşitli alternatif ve yenilikçi 
çözümler ve yaklaşımlar da 
geliştirilse, kapitalizm siste-
min dikte ettiği ve yürürlükte 
olan zihniyet işlemeye devam 
ettiği sürece sorunlara kalıcı, 

sürdürülebilir çözümler üret-
mek, gelecek nesillere temiz 
ve sağlıklı gelecekler bırakmak 
mümkün olamayacaktır. So-
runların kaynağında, kapitalist 
düzenin üretmiş olduğu tutar-
sız, istikrarsız üretim ilişkileri, 
bu ilişkinin zorunlu kıldığı 
tüketim kalıpları, kaynakların 
aşırı kullanımı ve  israf, küçük 
bir azınlık zümresinin kay-
naklara, sermayeye ve servete 
hakim olması ve bunun doğur-
duğu karmaşa ve belirsizlikler 
yer almaktadır. Bugün, finansal 
krizle birlikte hem ekonomi 
biliminin tanımı ve kapsamının 
hem de ekonominin işleyiş me-
kanizması, kurumları ve politi-
kalarının değişmesi gerektiğine 
dair hiç de azımsanmayacak bir 
tepki ve dalga büyümektedir. 
Dolayısıyla bu tepki haklı bir 
tepkidir ve bu tepkinin zorla-
yacağı muhtemel paradigma ve 
zihniyet değişimleri yaşanma-
dan önümüzde duran sorunları 
kalıcı olarak çözebilmemiz 
mümkün gözükmemektedir.  
Sonuç olarak kısaca, dünya 
ekonomisi 2020’ye; yüksek 
belirsizlik, ticarette güvenin 
kaybolması, beklentilerdeki 
düşüklük, büyümenin yavaş 
seyretmesi gibi yapısal so-
runları yanında, eşitsizliğin 
derinleşmesi, gelir, servet ve 
yaşam standartları arasındaki 

derin uçurum, küresel ısınma 
ve iklim değişikliğine bağlı 
olarak ortaya çıkan toplumsal 
karmaşa ortamında girmek-
tedir. Küresel ölçekteki israf, 
kaynakların verimsiz ve etkin-
siz kullanımının doğurduğu 
sağlıklı işlemeyen bir ekonomik 
yapı, sistemsel krizlere devamlı 
açık olan bir ekonomik sistem, 
köklü kalıcı çözüm ve politika 
üretemeyen siyaset üstü ku-
rumların olmayışı gibi sorunlar 
önümüzdeki yıllarda da so-
runların önümüzde büyüyerek 
devam edeceğinin işaretidir.  
Bu sorunların aşılması için, kü-
resel işbirliğine dayalı sağlam 
politika adımlarının atılması, 
kalıcı ve yapısal çözümlerin 
sunulması, kurumsal altyapının 
yeniden dizaynı, dijitalleşme 
ve robotik teknolojisi gibi ileri 
teknolojik yatırım ve geliş-
melerin insanlığın karşılaştığı 
sorunların çözümü için maksi-
mum düzeyde kullanılması bir 
zorunluluktur. 
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İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşan 
yeni dünya düzeninde insan hakları 
kavramı oldukça önemli bir yere denk 
düşmektedir.  Günümüz modern hukuk 
kurallarının oluşturulmasında, evrensel 
kabul edilen insan haklarına uygunluk 
önemli bir ölçüt olarak kabul edilmek-
tedir. 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulunda kabul edilen 
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi bu 
amaçla ortak bir standart belirlemek 
amacına uygun ilk önemli belgedir. Bu 
belge sonrası pek çok uluslararası insan 
hakları belgesi kabul edilerek yürürlüğe 
konulmuş ve pek çok devleti bu anlayışa 
uygun davranmaya mecbur bırakmıştır. 
Bu mecburiyet her ne kadar yeknesak-
lık göstermesi arzu edilen bir sürecin 
başlamasına yönelik olmuşsa da gelinen 
noktada pek çok devletin bu anlayışın 
arkasından dolanarak kendi bildiğini 
yapmaya devam ettiği görülmektedir. 
Örneğin Amerika Birleşik Devletleri’nin 
halen daha uluslararası hiçbir insan hak-
ları belgesine taraf olmaması ve tanıma-
ması kendi güttüğü politika neticesinde 
sınırlanmak istememesindendir.  Kaldı 
ki dünyada pek çok ülkeye hukuk ihraç 
eden küresel güç olmuş devletlerin de 
yeri geldiği zaman bu kuralları rahatlık-
la ihlal edebildikleri görülmektedir. 

Hukuk’un devletlerin vatandaşları lehine 
bir güvence taşıması gerekliliği göz ardı 
edilmekte yerine devletlerin siyasal 

amaçlarına uygun dönüştürülmesi tercih 
edilmektedir. 

UHİM olarak,  2019 yılında yapılan 
belli başlı hukuk ihlallerinin incelene-
ceği bu raporda, 2019’a adeta dam-
gasını vuran önemli olaylar üzerinden 
hak ihlalleri ele alınacaktır. Ayrıca olay 
merkezli olmayan ama küresel bir güç 
odağı konumunda yer alan, büyük dev-
letlerin insan hakları ihlalleri karnesi de 
çalışma içerisinde incelenecektir. Aslında 
oldukça uzun yıllardır süre gelen pek 
çok uluslararası hak ihlali konusunun 
devamı olan bir yıl olarak 2019 sona er-
miştir. Maalesef sorunun çözümü olmak 
istemeyen güçlü küresel ülkeler sorunun 
devamını arzu etmektedirler. Siyasetin 
ve Hukuk’un kesiştiği bu noktada bir yıl 
daha geçtiğini kabul etmek gerekecek-
tir. Raporun hazırlanışında 2019 Aralık 
son tarih olarak ele alınmıştır. Kuşkusuz 
bahsi geçen hadiselerin pek çoğunun 
2020’ye aksedecek yönleri vardır. Bazıla-
rının da geçmişten gelen icra hareketleri 
ile başladığı aşikârdır. Filistin meselesi-
nin, Doğu Türkistan meselesinin sadece 
2019 olarak bakılmayacak kadar derin 
geçmişi ve yaşanan onca hak ihlalleri 
nedeniyle de bir o kadar taze neticeleri 
vardır. Bu gibi büyük devletlerin gör-
mezden geldiği özel konular nispeten 
daha geniş incelemeyi hak etmektedir. 

hukuk



Bitmeyen Bir İnsan Hakları İhlali Konusu: 
FİLİSTİN MESELESİ
Dünya’da hukuk ihlalleri karnesi incelendiğinde İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemin en önemli 
başlıklarından birisi Filistin olacaktır. 1948 yılında İngiltere’nin bölgede sürdürdüğü manda yöneti-
mini terk etmesi ile resmi kuruluşunu veren İsrail o tarihten bu yana Filistin topraklarında bilinçli bir 
şekilde sürdürdüğü insan hakları ihlallerini sistematik hale getirmiştir. 

Başta yaşam hakkı, hürriyetin-
den yoksun bırakılmama hakkı, 
işkence yasağı ve mülkiyet hakkı 
gibi temel insan hakları ilkeleri 
o tarihten beri İsrail yönetimince 
göz ardı edilmektedir. 2017’nin 
son günlerinde başlayan ve ABD 
Başkanı Trump tarafından imza-
lanarak yürürlüğe giren Kudüs’ün 
tamamının İsrail’in başkenti 
olması da bu işgalin günümüzde 
geldiği noktayı göstermektedir. 
2018 yılında açıklanan ve 2019 
yılında etkileri devam eden, İsra-
il’in yerleşim planı olarak adlan-
dırdığı “Yüzyılın Anlaşması”’na 
göre; Kudüs’ün tamamı İsrail’in 
başkenti olacak, Batı Şeria’da 
yapılan hukuka aykırı işgallerin 
yasal sayılacak ve vazgeçilmeye-
cek, Gazze’de bağımsız bir başka 
devlet kurulacak ve Filistin 

Mültecilerinin topraklarına 
dönmesine izin verilmeyecektir.  
Filistin tarafınca şiddetle karşı 
çıkılan bu plan 2019 yılında 
tam anlamıyla yürürlüğe gir-
mese bile pek çok devlet İsrail 
Büyükelçilik merkezini Kudüs’e 
taşımaya başladı. Planın ilk 
etabı için bu önemli bir adım-
dır. Geriye kalan maddeler ile 
ilgili olarak ise 2020 ve sonrası 

için bir takım faaliyetlerde 
bulunulacağını kestirmek ola-
sılık dışı durmamaktadır. İsrail 
yönetiminin bu geçiş sürecinde 
korku salmak amaçlı en büyük 
silahı hukuksuz tutuklamalar-
dır. Filistin Esirler Cemiyeti’nin 
yayımladığı raporda, 2019 yılı 
içerisinde İsrail hapishanelerinde 
745 Filistinli çocuk bulunduğu 
belirtilmiştir.  1967 yılından bu 

yana çeşitli hukuksuz iddialarla 
gözaltına alınıp cezaevine konan 
Filistinlilerin sayısının ise 1 mil-
yonu geçtiği tahmin edilmektedir. 
Sadece 2019 yılı içerisinde 
5.500 den fazla Filistinli tutuk-
lanmıştır.  Bu korku imparator-
luğu kurulmasında en önemli 
sebep asıl olan planın yürür-
lüğe girebilmesi adına yoldaki 
engel 

olabilecek taşların ortadan 
kaldırılmasıdır. 

Bilindiği üzere 1947’de BM 
Genel Kurulu’nda Filistin top-
raklarının %55’inin Yahudilere, 
%45’inin Filistinlilere bıra-
kılmasını öngören 181 sayılı 
“Taksim Planı” adı verilen bir 
karar alınmıştır. Karara göre 
Kudüs silahlardan arındırılacak 
ve idaresi için uluslararası bir 
yönetim kurulacaktır. Bu BM 
kararı ile Filistin topraklarının 
yarısından fazlası Yahudilere 
verilmiştir. Ancak o zaman 
Yahudiler Filistin nüfusunun 
sadece üçte birini oluşturmakta 
ve toprağın da %7’sine sahip-
tiler. Bununla birlikte, 1948’de 
Yahudiler ve Araplar arasındaki 
savaşla, söz konusu uluslararası 
statü Kudüs’te hiç gerçekleşme-
di. 1948’de İsrail Kudüs’ün batı 
kesimini, Ürdün doğu kesimini 
işgal etti. Bu mesleklerle birlik-
te Kudüs aslında ikiye bölündü. 
Altı Gün Savaşı olarak bilinen 
1967 savaşında İsrail, Kudüs’ün 
doğu bölümünü ve tüm Batı 
Şeria’yı işgal etti.

1980’de ise İsrail, Kudüs’ü bir 
bütün olarak “ezeli ve ebedi” 
başkenti ilan etmiştir. İsrail 
resmî binalarını Kudüs’e taşı-
yarak burayı başkent olarak 
kullanmak istese de BM’nin 
181 sayılı kararı gereğince 
uluslararası sistemde bu ham-
lesine destek bulamamış ve ikili 
diplomatik ilişkilerini Tel Aviv 
üzerinden yürütmüştür; ta ki 
6 Aralık 2017 tarihine kadar. 
ABD Kongresi tarafından 1995 
yılında Kudüs’ü İsrail’in baş-

kenti olarak tanıma kararı, her 
ABD Başkanı tarafından altı 
ayda bir ertelenmiştir. Donald 
Trump, adaylık sürecinde verdi-
ği sözü yerine getirmek adına 
bu kararı 6 Aralık 2017’de 
onaylamış ve 15 Mayıs 2018’de 
ABD’nin İsrail Büyükelçiliği Tel 
Aviv’den Kudüs’e taşımıştır. 

İsrail’in yasayı göz ardı ederek 
mesleğini meşrulaştırmak için 
en önemli politikası bölgede-
ki Yahudi sayısını artırmaktır. 
Böylece ev, işyeri, ibadet yeri 
ve hastane gibi artan nüfusun 
ihtiyaçları karşılanarak Yahudi-
lerin nüfusu artacak ve şehrin 
fiziksel görünümü değişecek-
tir. İsrail’in bölgedeki varlığı 
uluslararası hukuk sözleşmele-
rinin ihlali anlamına gelen “bir 
topluluk ya da devlet işgal ve/
veya ilhak etme yoluyla başka 
bir devletin topraklarını elde 
edemez” ilkesine açıkça ay-
kırılık arz etmektedir. Yahudi 
yerleşimcilerin sayısını artır-
mak bu ihlali daha da ileriye 
götürmek demektir. Yahudilerin 
bölgeye göçü Balfaour Bildir-
gesi (1917) ile başlamıştır. 
Özellikle 1920’de Kudüs valisi 
olarak Siyonist bir Yahudi olan 
Herbert Samuel’in atanması, 
Siyonist rejimin arzularının 
gerçekleşmesi için önemli bir 
adımdı. Bugün Doğu Kudüs’te 
520.000 Yahudi işgalci ve yak-
laşık 420.000 Arap Müslüman 
yaşamaktadır.

Nüfusun % 50’sinden fazlası-
nı oluşturan bölgede yaşayan 
Yahudiler için inşa edilen yer-
leşimler, her biri bir hak ihlali 

biçimi olan farklı yollarla elde 
edilen topraklarda yer almak-
tadır. Filistinlileri göç etmeye 
zorlamak ve mülkiyet hakları 
ihlallerinin farklı boyutları bu 
yollardan sadece birkaçını oluş-
turmaktadır.

GAZZE 
İsrail’in Filistin bölgesinde en 
acımasız eylemlerini gerçek-
leştirdiği yer Gazze şerididir. 
Gazze’yi dış dünyadan yalıt-
mak amacıyla çekmiş olduğu 
beton duvarların İsrail kısmına 
yerleştirdiği keskin nişancılara, 
uluslararası insan hakları stan-
dartlarına aykırı bir biçimde 
açık ateş emir vererek Gazze’de 
yaşayanların yaşam haklarına 
tehdit oluşturulmaktadır. 2019 
yılında Gazze’de gerçekleştir-
len protestolarda Ekim ayına 
kadarki süreçte İsrail askeri 
güçlerinin açmış olduğu ateş 
sonucu 34 Filistinli hayatını 
kaybederken, 1883 Filistinli de 
yaralanmıştır. 

İsrail, genel olarak yürüttüğü 
yıldırma politikasının bir örne-
ğini Gazze’den dışarı çıkmak 
isteyen Filistinlilere izin ver-
meyerek göstermektedir. Dünya 
Sağlık Örgütü (WHO) verilerine 
göre, 2019 yılının ilk dokuz ayın-
da İsrail askerleri, Gazze dışında-
ki tıbbi randevuları olan Filistin-
lilerin çıkış izin başvurularının 
yüzde 34’üne zamanında cevap 
vermemiştir. İsrail ve Gazze’yi 
ayıran çitler boyunca yapılan 
gösterilerde yaralananların 
tıbbı gereksinim 
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nedeniyle dışarı çıkmak için 
yaptıkları başvurulara dönüşte 
gecikme oranı ise yüzde 82’dir. 
Ki bu başvuruların büyük ço-
ğunluğu tahmin edileceği üzere 
ret olarak cevaplanmıştır. 

OCHA’ya göre, Gazze’deki 
aileler, 2019’un ilk 10 ayında 
günde sadece 12 saat elektrik 
alabildiler. Bu konudaki ek-
siklik Gazze’nin su temini ve 
kanalizasyon arıtımını tehlike-
ye atmaktadır. Dünya Sağlık 
Örgütü’ne göre, 2019 Kasım ayı 
ortalarından itibaren “temel” 
ilaçların yüzde 46’sı Gazze 
Merkez İlaç Deposunda sıfır 
stok olarak rapor edilmiştir. 

Gazze’de yaşayanların nefes 
alabilecekleri bir sınır kapısı 
olan Mısır Refah kapısından 
2019’un ilk sekiz ayında ortala-
ma 12 bin geçiş olmuştur. Mısır 
hükümeti de bu konuda olduk-
ça katı bir tavır sergilemekte 
ve kolay izin vermemektedir. 
2013 Mısır askeri darbe öncesi 
bu geçişler günlük ortalama 
40binin üzerinde meydana 
gelmekteydi. 
 

MÜLKİYET HAKKI İHLAL-
LERİ
İnsan Hakları Evrensel Beyan-
namesi’nin 17. Maddesinde, 
herkesin mülkiyet hakkına 
sahip olduğu ve kimsenin 
keyfi olarak bu haktan mahrum 
edilemeyeceği belirtilmektedir. 
Bu en temel haklarından biri, 
İsrail yönetimi tarafından farklı 
boyutlarda ihlal edilmekte ve 
Filistinliler evlerini terk etme-

ye, topraklarından koparılmaya 
zorlanmaktadırlar. Filistinli 
Arapların kendi aralarında 
konut satışının yasaklanması, 
ikamet ve oturma izinlerinin 
keyfî olarak iptal edilmesi, kişi 
miras kalan mülkte oturmuyor-
sa miras hakkından men edil-
mesi, Filistinlilere ait evlerin 
yıkılması, işgal rejimi tarafın-
dan uygulanan başlıca mülkiyet 
hakkı ihlalleridir.
 
1948’den beri Siyonist rejimin 
Filistin evlerini yıkma ve yerleşim 
kurma politikası, bölgedeki Müs-
lümanlar için en önemli mağdu-
riyet yöntemlerinden biri haline 
gelmiştir. 

Bu yıkımların başlıca üç yolu 
vardır. Birincisi cezai amaçlı yı-
kımdır. İntihar eden veya farklı 
nedenlerle suçlanan kişilerin 
ailelerine veya akrabalarına ait 
evler, onları cezalandırmak için 
tahrip edilmektedir. Yıkımın 
%5’i bu şekilde olurken, %5’i 
idari yıkımdır. İsrail yönetimi 
mülkleri üzerinde konut veya 
bina inşa etmek isteyen Filis-
tinlilerin, belediyelerden lisans 
almasını zorlaştırmaktadırlar. 
Bu nedenle, yasadışı binalar 
inşa etmek zorunda kalan Filis-
tinlilerin evleri Siyonist rejim 
tarafından yıkılmaktadır. Bina-
nın lisanssız olduğu gerekçesiy-
le yapılan yıkımlarda Siyonist 
rejimin bazen ev sahibinden 
büyük miktarda yıkım ücreti 
talep ettiği ve bazen evlerini 
kendi elleriyle yok ettikleri 
bilinmektedir. Yıkımın% 65’i 
İsrail saldırıları sırasında keyfi 
askeri yıkımdır. Batı Şeria’da 

son 10 yılda (2009-2019) İsrail 
hükümeti tarafından 5.972 
bina yıkılmıştır. Bu yıkımların 
%19’u (1.145) Doğu Kudüs’te 
gerçekleştirilmiştri. 9.320 kişi 
yıkım nedeniyle yerinden edil-
miştir. 77.294 kişi ise dolaylı 
veya doğrudan farklı boyutlar-
daki yıkımlardan etkilenmiştir. 
2018’de gündeme gelen Khan 
al-Ahmer köyünü yıkma kara-
rı, İsrail’in yıkım konusunda-
ki umursamazlığının en son 
örneklerinden biridir.
 
Han el-Ahmer, Mishor Adumim 
ve Kfar Adumim Yahudi yerle-
şim birimleri arasında kalan, 35 
barakada 190 kişinin yaşadığı 
ve çevre köylerden gelenlerle 
birlikte 170 çocuğun eğitim 
aldığı okulun da bulunduğu 
bir köydür. Köyün yıkılmasıyla 
bahsi geçen iki Yahudi yerleşim 
birimi birleştirilerek bölgenin 
Kudüs’le bağlantısının kesilmesi 
planlanmaktadır. Uluslararası 
kamuoyunun tepkileri nedeniy-
le herhangi bir yıkım olmama-
sına rağmen, İsrail’in bu konu-
yu tekrar gündeme getireceğine 
şüphe yoktur.

İNANÇ VE İBADET ÖZGÜR-
LÜĞÜNE KARŞI YAPILAN 
İHLALLER VE KUTSALA 
SALDIRI
İnsan Hakları Evrensel Beyan-
namesi’nin 18’inci maddesi, 
herkesin din ve vicdan özgür-
lüğü hakkına sahip olduğunu 
ve insanların dini ritüellerini 
yaşamakta serbest olduklarını 
belirtir.
 

1967’de Kudüs’ün doğu kesimi-
nin işgalinden bu yana, İsrail 
Mescid-i Aksa ve bölgesi dahil 
olmak üzere Harem bölgesinde 
çok sayıda inanç ve ibadet öz-
gürlüğü ihlali meydana gelmiş-
tir. 1969’da Avustralyalı fanatik 
bir Hıristiyan olan Michael 
Rohan, Mescid-i Aksa’ya ateş 
açtı ve mescidin üçte biri kul-
lanılamaz hale geldi. 1980’de, 
Meaa Kahana’nın Aksa’ya 
yerleştirdiği bomba patlama-
dan bulundu. 1983’te son anda 
üzerlerinde patlayıcı bulunan 
50 kişilik bir grup tespit edildi. 
Siyonist İsrail yönetimi, Aksa’ya 
zarar verme girişimlerinden 
sadece birkaçı olan bu eylemle-
ri ve aktivistleri cezalandırmayı 
bırakın özellikle destekledi. 
Müslümanlar için kutsal sayılan 
Mescid-i Aksa Camii’nde Yahu-
dilere ibadet etme girişimi de 
ihlallerin bir başka boyutunu 
teşkil etmektedir.

1990’da bir İsrail askeri Harem 
bölgesindeki bir Yahudi töreni 
sırasında 20 Müslümanı katletti. 

Bu ihlaller aynı zamanda 
İsrail yönetiminin daha yüksek 
mertebelerini oluşturan yö-
netici kesimleri tarafından da 
işlenmektedir. Bu konuda en 
büyük tepki alan girişim ise, 
2000 yılında Ariel Şaron’un 
beraberindeki grupla Aksa’ya 
girmeye çalışması olmuştur. 
2010 yılında, Aksa Camii’nin 
Müslümanlar ve Yahudiler ta-
rafından İsrail polisinin korun-
masıyla birlikte kullanılmasına 
izin verme kararını takiben, üst 
düzey İsrailli yetkililer peri-

yodik olarak Harem bölgesine 
girmeye başladılar. Yahudiler, 
Müslümanların kutsal top-
raklarına polisin koruması ile 
girebilirken, Müslümanların 
camiye erişimine kısıtlamalar 
getirilmiştir.
 
1967’den beri İsrail’in, Mes-
cid-i Aksa’nın altında Yahudi 
kalıntılarını bulmak için kazılar 
yaptığı bilinmektedir. Bugüne 
kadar sadece İslam tarihi kalın-
tıları ve Roma kalıntıları kazılar 
sırasında hasar görmüş Yahudi 
tarihine dair herhangi bir eser 
zarar görmemiştir. Birçok evin 
temeli, hasar görmüş ve bina-
ların duvarlarında çatlaklar 
meydana gelmiştir. Aksa Camii 
de kazılarda hasar görmüştür. 

YAŞAM HAKKI İHLALLERİ
İsrail yönetiminin Filistinli 
Müslümanlar aleyhine bu hak 
ihlalini tarihsel süreçte çok ko-
lay gerçekleştirdiğini görmekte-
yiz. 1948’den beri; 254 kişinin 
hayatını kaybettiği Deir Yasin 
katliamı (1948), 2.000’den 
fazla kişinin hayatını kaybettiği 
Sabra ve Şatilla (1982) katli-
amı, 2000-2009 arası intifada 
sürecinde 7.000’den fazla 
Filistinli’nin öldürülmesi bu 
hak ihlalinin acı bilonçosunu 
göstermektedir. Son 10 yılda İs-
rail tarafından Gazze’ye gerçek-
leştirilen üç büyük saldırıda ise 
en az 4.000 Filistinli yaşamını 
yitirmiştir.
 
2018’de ise Büyük Dönüş Yürü-
yüşü ’ne katılan 55’i çocuk olmak 
üzere toplam 299 kişi İsrail 
güçlerince yaşamını yitirmiş, en 

az 30.000 kişi de yaralanmıştır. 
BM İnsan Hakları Konseyi’nin 
araştırma komisyonu raporu-
na göre, “Büyük Geri Dönüş 
Yürüyüşüne katılan siviller ve 
silahsız protestocular - engelli-
ler, çocuklar, gazeteciler, sağlık 
çalışanları dahil - İsrail keskin 
nişancılar tarafından sakatlan-
mak veya öldürülmek amacıy-
la hedef haline getirilmiştir. 
Gösteriler sırasında yaralanan 
30.000 kişiden büyük çoğun-
luğu sakat kalmaları hedefiyle 
kurşunlandıkları için vücut-
larında bazı uzuvlarını kay-
betmek durumunda kaldılar. 
Rapora göre bu şekilde hedef 
gözetilerek ateş edilmesi savaş 
suçu niteliğindeydi.

KEYFİ TUTUKLAMALAR
Son sekiz yılda İsrail hapisha-
nelerinde tutulan Filistinlilerin 
sayısı 4.000 ila 7.000 arasında 
değişmektedir. 2019’da gözal-
tına alınan 5,450 kişiden 48’i 
kadın, 205’i çocuktur. İsrail yö-
netimi dünyada “idari gözaltı” 
adı altında yasa dışı bir uygula-
ma yürütmektedir. İdari gözal-
tında tutulan kişiler, herhangi 
bir suçlama yapılmaksızın bir 
aydan altı aya kadar tutulabil-
mektedir. Askeri mahkemeye 
çıkartılan kişilerin tutuklu-
luk süresi, herhangi bir suçla 
suçlanmadan güvenliği tehdit 
ettikleri gerekçesiyle beş yıla 
kadar uzatılabilmektedir. 2019 
yılı itibariyle halen 497 kişi 
İsrail hapishanelerinde İsrail 
idarî esiri olarak tutulmaktadır. 
Gözaltında tutulanlar yetersiz 
sağlık hizmetleri, aile 



ziyaretlerinin kısıtlanması ve 
engellenmesi, hücre hapsi ve 
idari gözaltı gibi birçok hukuk-
suzlukla karşı karşıyadır. İsrail 
devletinin bu hukuksuz uygula-
malarına karşı Filistinli tutuk-
luların en yaygın ve tek tepki 
yöntemi ise bireysel veya toplu 
açlık eylemleridir.

ÇOCUK HAKLARINA 
YÖNELİK İHLALLER
Filistin nüfusunun% 45’ini 
çocuklar oluşturmaktadır. 
Filistin, 2,21 milyon genç ve 
çocuktan oluşan dinamik bir 
nüfusa sahiptir. 1948’den beri 
çocuklar İsrail’in ihlallerinden 
her zaman en çok etkilenenler 
olmuştur. 1967’ye kadar Ürdün 
ve Mısır’ın kontrolü altında 
olan Filistin eğitim sistemi, 
1967’deki savaştan sonra Fi-
listin topraklarının önemli bir 
bölümünü işgal eden İsrail’in 
kontrolü altındaydı. Eğitim 
sisteminin tekrar Filistin yöne-
timinin kontrolüne geri dönüşü 
1994 yılında Oslo süreci ile 
mümkün kılındı. 

Özellikle birinci ve ikinci İntifa-
da süreçlerinde eğitim süreci ve 
imkanları ciddi darbeler aldı. 
Okullar uzun süreli kapanma-
lara maruz kaldı, öğretmenler 
kovuldu, tutuklandı ve okula 
gitmeleri engellenmeye çalı-
şıldı. İkinci İntifada sürecinde, 
sadece 1.125 okul kapatıldı ve 
bunun maliyeti olarak 5 milyar 
dolardan fazla zarar meydana 
geldi.

İsrail yönetimince inşa edilen 700 
kilometrelik Ayrımcılık Duvarı/
Utanç Duvarı nedeniyle 3.000’den 
fazla öğrenci ve öğretmen keyfi 
uygulamalara, fiziksel ve sözlü 

şiddete maruz kalmaktadır. 

Ancak bütün olumsuzluklara  
ve engellemelere rağmen Filis-
tin’de 15 yaş ve üstünde okur-
yazarlık oranı %96,7’dir. 
Eğitim hakkı ihlallerine ek 
olarak, çocuklar yaşam hakkı, 
keyfi tutuklama ve işkence 
ihlallerinin de kurbanıdır. 
2019’da İsrail yönetimi tarafın-
dan gerçekleştirilen saldırılarda 
55 çocuk yaşamını kaybeder-
ken, kimisi ağır olmak üzere 
7.000’den fazla çocuk yaralan-
mıştır. 205 çocuk halen daha 
İsrail devlet hapishanelerinde 
tutulmakta ve farklı işkence 
biçimlerine maruz kalmaktadır.

DOĞU TÜRKİSTAN 
SORUNU
Tarih boyunca dünyanın birçok 
bölgesinde zulümler, soykırım-
lar yaşanagelmiştir. Yaklaşık 70 
yıldır devam eden Çin’in Doğu 
Türkistan zulmü ise bunların 
en acı örneklerinden birini teş-
kil etmektedir. Uygur Türkleri-
nin yaşadığı, Orta Asya’nın tam 
da ortasında bulunan, önemli 
kömür ve petrol kaynaklarını 
barındıran ve de Çin’in Batı’ya 
açılan çıkış kapısı olan bu alan-
da uzun yıllardır Çin mezalimi 
yaşanmaktadır. Çinliler tarafın-
dan bölge halklarının dinlerini 
yaşamaları, dillerini kullanma-
ları ve kültürlerini yaşatmaları 
engellenmektedir. Aslında Çin 
hükümetinin baskısı altında 
tutulan Doğu Türkistan’da esas 
amacın bölgeyi Müslüman Uy-
gur Türklerinden arındırmak, 
onları yok etmek olduğu açıktır. 
İnsan Hakları İzleme Örgütü 
tarafından 2013’te yayımlanan 
rapora göre, Çin’in bölgede 
yaygın bir ayrımcılık, dini faa-

liyetlere yönelik baskı ve artan 
bir kültürel ve etnik sindirme 
politikası uyguladığı ifade edil-
miştir. Ancak Çin’in Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyinde-
ki (BMGK) konumu, uluslara-
rası politikadaki ekonomik ve 
siyasi gücü bu bölgede yaşanan 
zulümlerin görmezlikten gelin-
mesine sebep olmaktadır.

Çin yönetimince Doğu Türkis-
tan’daki milyonlarca anne ve 
baba, Çin’in Doğu Türkistan’da 
kurduğu toplama kamplarına 
götürüldüler. Bu süreçte birçok 
aileyi yok eden Çin hükümeti 
sayısız çocuğu yetim bıraktı. 
Ebeveynleri hapsedilen çocuklar 
aceleyle hazırlanmış yetimhane-
lerde toplanmış ve ulusal kimli-
ğinden uzaklaştırılmak amacıyla 
Çin kültürüne uygun bir eğitime 
tabi tutulmuştur. B

urada amaç bebeklikten itiba-
ren Müslüman ve Türk kimli-
ğinden uzaklaşmış ve Çinlileş-
miş yeni bireyler yetiştirmektir. 
Cengiz Aytmatov’un Gün Olur 
Asra Bedel kitabında anlattı-
ğı mankurtlaşma hadisesinin 
modern görünüm biçimi adeta 
bu yetimhanelerde uygulan-
maktadır.

Ailelerinden ve kimliklerin-
den yoksun olan bu çocuklar 
tamamen kapalı bir çevrede 
yetiştirilmektedir. Genel olarak, 
bu anaokulları duvarları demir 
tellerle kapatılmış, pencere-
den dışarıyı görmeleri sınırlı 
olarak mümkün hale getirilmiş 
adeta hapishane gibidirler. Bu 
çocuklar oyun oynamak için 
çok nadiren dışarı çıkartılarak 
psikolojik gelişimlerinin yeterli 

olmaması sağlanmak istenmek-
tedir. Toplama kamplarında 
çocuklar yetişkinlerle beraber 
esir tutulmaktadır. Daha önce 
toplama kamplarından birin-
de tutulan Kayrat Samarkan, 
“Sorgulama sırasında ciddi bir 
şekilde işkence gördük, birçok 
insan küçük hücrelerde bir 
araya getirildi ve Komünist 
Parti rejiminin intiharlara yol 
açan acımasız uygulamalarına 
maruz kaldık.” 3 gün boyunca 
metal bir sandalyeye zincir-
lenen Kayrat ise uykusuz bir 
şekilde sorgulandığını ifade 
ederek, “sık sık, neden Çin’den 
ayrıldığımı ve ne sıklıkla cami-
ye gittiğimi sordular sonra bun-
lara cevap verince de sorgunun 
tamamlandığı söylediler”. Bu 
sorgulamalar sonrasında Kay-
rat’a Kazakistan’a yakınlığı ne-
deniyle Altay bölgesinde 3 ila 9 
ay boyunca bir “yeniden eğitim 
merkezine” gönderileceği söy-
lendi. Kamp yerine vardıkların-
da kendisi ile birlikte 15 kişilik 
bir hücreye konuldu. O andan 
itibaren Çince şarkı söylemek 
zorunda kaldı. Çince senaryolar 
yazmaya, Komünist doktrinleri 
okumaya zorlandı. Her gün Çin 
Komünist Partisi hakkında saat-
ler süren konuşmaları dinlemek 
zorunda kaldı.  

Birleşmiş Milletler Irk Ayrım-
cılığının Ortadan Kaldırılması 
Komitesi, Çin’i Türkistan’ı insan 
haklarının olmadığı bir kitlesel 
toplama kampına dönüştür-
mekle suçluyor. Çin’in “aşırılık-
la mücadele güvenlik önlemle-
ri” adlı hukuksuz muameleleri 
sadece bu kamplarla sınırlı de-

ğil. Çok az nüfusa sahip kırsal 
alanlardaki köyler bile güvenlik 
güçleri tarafından soruştu-
rulmaktadır. Küçük yerlerşim 
yerlerine dahi çok sayıda casus 
yerleştirilmiş ve insanların her 
hareketi kayda alınmaya baş-
lanmıştır. Gulziya Mogdunkyzy 
geçen yıl Kazakistan’dan Doğu 
Türkistan Kaşgar’daki köyüne 
döndü. Ve varır varmaz ilk 
önce ev hapsine alındı. Gülziya, 
yerel makamlar tarafından ken-
disinin İslam dinini reddetmesi 
ve bunu ilan etmesi için bir 
belge imzalamaya zorlandığını 
ifade etmiştir.

 “İslam’a kesinlikle inanmamam 
gerektiği söylendi. Boyun eğmek 
zorunda kaldım. Bir de Allah’a 
inanmadığımı ve dini reddettiği-
mi belirten bir belge imzaladım. 
Eğer bunu yapmasaydım şartlar 
çok daha ağır hale gelecekti. 
Tüm Müslümanları, dini inkar 
ettiklerini deklare eden bir belge 
imzalamaya mecbur bırakıyorlar. 
İnsanlar Allah’a inandığını söyle-
meye korkuyor.”

Çinli polisler Kaşgar’da gözal-
tına alınan Uygur Türklerinin 
üzerine siyah bir örtü örterek, 
onları bilinmeyen yerlerde 
bulunan kamplara götürdüler. 
O yerleşim yerinde muhkim 
bulunanlar, tutuklananların bir 
daha asla eve dönmediklerini 
ifade etmişlerdir. 

 Çin İnsan Hakları İz-
leme Örgütü yöneticisi Sop-
hie Richardson, “uluslararası 
hukuk uyarınca, bu tür eğitim 
merkezlerinin yasadışı olduğu-

nu ve tutuklanan vatandaşların 
tamamen siyasi sadakat sağla-
maları beklendiğini” belirterek, 
“Doğu Türkistan’da olanlar asla 
kabul edilemez. Bunlar Çin 
hükümeti ve Komünist Parti 
tarafından işletilen tesislerdir. 
İçeride tutuklu bulunan hiç 
kimse uyarı almadı ya da ce-
zaya çarptırılmadı. Yayımladı-
ğımız raporda da belirttiğimiz 
gibi, yerel yetkililer, çok açık 
bir şekilde kamplara gönderil-
memek için avukata ihtiyacını-
zın olmadığını söylüyor. Böy-
lece mahkemeye çıkarılmadan 
önce kampa gönderiliyorsunuz. 
Bu tam anlamıyla partiye sa-
dakati zorlamak için kullanılan 
bir yöntemdir” sözlerini sarf 
etmiştir.

Yurt dışında farklı ülkelerde 
yaşamak zorunda kalan Doğu 
Türkistan halkı bulundukları 
yerlerde sık sık Çin hükümetini 
protesto ediyorlar. Serbest bıra-
kılsalar bile, birçok Uygur hala 
gözaltındayken deneyimlerini 
anlatmaktan korkuyor. Radikal 
gruplarla bağlantılı olduğu id-
diasıyla tutuklanan bir işada-
mı, “Beni, Türkiye’deki Doğu 
Türkistanlılar hakkında kendi-
lerine casusluk yapmam şartıy-
la serbest bıraktılar” Sözleriyle 
Çin yönetiminin Uygurların 
birbirlerini jurnalcilikle ihbar 
etmelerini istediklerini belirt-
miştir. Çin yönetimi tarafından 
ebeveynleri toplama kampları-
na gönderilen Doğu Türkistanlı 
Uygur ve Kazak çocuklarının 
tutulduğu kampların görüntü-
leri yakında kamuoyuna



yansıdı. Çin’deki insan hakları 
ihlalleri üzerine yayın yapan 
İtalyan merkezli “Bitter Einter” 
dergisi, ebeveynleri toplama 
kamplarına gönderilen küçük 
çocukların bulunduğu küçük 
sevgi dolu kalp anlamına gelen 
merkezlerden birini gizlice 
kaydetti. Sadece Çin eğitimi-
nin verildiği merkezlerde tam 
zamanlı yoğun güvenlik ön-
lemlerinde tutulan çocukların 
dış dünyayla neredeyse hiç 
bağlantısı olmadığı görülmek-
tedir. Çocukların, memurların 
gözetimi altında ayda sadece 
bir kez ebeveynleri ile görün-
tülü görüşme yapmasına izin 
verilmektedir. Yurt dışında 
yaşayan Uygurlar tarafından 
beyin yıkama veya asimilasyon 
merkezi olarak tanımlanan te-
sisler Doğu Türkistan’ın birçok 
yerinde bulunmaktadır.

İsminin açıklanmasını isteme-
yen bir anaokulu öğretmeni, bir 
röportajda kamptaki çocukların 
ebeveynleriyle konuştuktan 
sonra uzun süre ağladığını ve 
iyileşemediklerini belirtmiştir. 
İnsan hakları aktivistleri, Çin’in 
kamplara verdiği ‘sevgi dolu 
kalp’ adının dış dünyaya karşı 
göz boyamaktan ibaret oldu-
ğunu belirtmektedirler. Ayrıca 
görüntülerde, tesisin girişinde 
bir odada toplumsal olaylara 
müdahalede kullanılan kask, 
kalkan gibi teçhizatın bulundu-
ğu, askeri kamuflaj giymiş kişi-
lerin çocuklara eğitim verdiği, 
çocukların tutulduğu yatakha-
nelerin girişinde Çin haritala-
rının asılı olduğu, duvarlarda 
“Ben Çinliyim ve ülkemi seviyo-

rum” gibi propaganda sloganla-
rının yer aldığı görülmektedir. 

Pekin yönetimi, küçük çocukla-
ra askeri eğitim vermeleri için 
askerler görevlendirmektedir. 
BM raporlarına göre, tesisler en 
az 1 milyon Uygur Türkü’nün 
alıkonulduğu toplama kamp-
larına benzemektedir. Bitter 
Winter’a konuşan okulda görev 
yapan bir öğretmen, özellikle 
akşam olduğunda çocukların 
“Anne babamı istiyorum, eve 
gitmek istiyorum” diyerek ağ-
ladığını ve en çok bu durumun 
okuldaki görevlileri zorladığını 
ifade etmektedir. Söz konusu 
kamplara öğretmenler de istek-
leri dışında atanmaktadırlar.

Güvenlik kaygıları nedeniyle 
ismi açıklanmayan bir öğret-
men, “Birçok öğretmen yor-
gunluktan tükenmiş durumda. 
Çözüm yok. Han milliyetine 
mensup bir Çinli veya Uygur 
olmanızdan bağımsız olarak 
yanlış bir şey söylediğinizde 
süresiz olarak öğrenim görme-
ye gönderiliyorsunuz. Eviniz 
boş kalıyor ve çocuğunuz da 
‘eğitim’ için bu tesislere yollanı-
yor.” diye konuştu.

Çin yönetiminin yapmış olduğu 
insan haklarına aykırılıklar sa-
dece küçük çocukların yetim-
hanelerde Çinli bireyler olarak 
yetiştirilmesi ile sınırlı değildir. 
Doğu Türkistan’da eğitim dili 
Çincedir ve kendi dillerini 
konuşmaları yasaktır. Dünyanın 
en büyük nükleer güçlerinden biri 
olan Çin için Doğu Türkistan aynı 
zamanda bu ölümcül silah de-

neylerini uygulayabileceği bir test 
alanıdır. Bu testler neticesinde 
eksik doğan çocuklar, yaygınlaşan 
kanser vakaları bölgenin karşı 
karşıya kaldığı diğer olumsuz ge-
lişmelerdir. Devlet memurlarının 
ve öğrencilerin çeşitli baha-
nelerle oruç tutmaları, namaz 
kılmaları, cenazelerini İslami 
usullere göre defnetmeleri ve 
dini nikâh kıymaları yasaklan-
mıştır. Açık alanlarda ve toplu 
namazlar asker ve polisler tara-
fından yasaklanmaktadır. Doğu 
Türkistan’da bulunan genç 
kızlar ve erkekler Çin’e taşınır-
ken, Çin’den de Doğu Türkis-
tan’a doğru erkeklerden oluşan 
nüfus taşınmaktadır. Bu sayede 
Türk kızları ile Çin erkeklerin, 
Çin kızları ile de Türk erkekle-
rin evlilikleri sağlanmakta ve 
nüfus değişimi amaçlanmakta-
dır. Uzun yıllardır devem eden 
bu eziyetler ve sistematik insan 
hakları ihlalleri 2020 yılında 
halen daha devem etmektedir. 
Böyle giderse korkulur ki 2021 
de tekrar bu satırlar hatırlana-
caktır.  

KIRIM SORUNU
Rusya’nın Ukrayna’ya bağlı özerk 
yönetim olan Kırım’ı yasa dışı 
ilhakının önünü açan sözde refe-
randum 16 Mart 2014’te yapıldı. 
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de 
2013-2014 yıllarında, Rus yanlısı 
Devlet Başkanı Viktor Yanuko-
viç’in Avrupa Birliği (AB) Ortak-
lık Anlaşması’nı imzalamaması 
üzerine düzenlenen protestoların 
ardından Batı yanlısı siyasetçiler 
yönetimi devraldı. 

Kiev olayları ülke çapında 
yayılırken, Kırım Yarımadası’n-
da hiçbir sembol veya simge 
olmayan askeri üniformalı si-
lahlı insanlar kamu binalarının 
kontrolünü ele geçirdi. “Yeşil 
adamlar” olarak adlandırılan 
bu Rus yanlısı milisler kısa sü-
rede hükümet binalarının yanı 
sıra Kırım Özerk Cumhuriyeti 
Parlamentosu’na el koydular. 
Kiev hükümetindeki değişime 
yanıt olarak, Rus yanlısı silahlı 
grupların baskısı altındaki par-
lamento, Kırım’ın Ukrayna’nın 
bir parçası olarak kalması ya da 
Rusya’ya bağlanması konusun-
da referandum kararı vermesini 
istedi. 6 Mart’ta silahlı “yeşil 
adamlar” ın gölgesinde topla-
nan Kırım Özerk Cumhuriyeti 
parlamentosu, Kırım’ın Rus-
ya’ya bağlanması için referan-
dum düzenlendiğini açıkladı.

Bu süreçten itibaren yeşil 
adamlar, Kırım Tatarlarına ve 
Ukraynalılara baskı yaparak 
onları yarımadadan uzaklaş-
tırmaya çalıştı. Kırım Tatarları 
parlamentonun bu kararına 
karşı çıkıp boykot etmeye karar 
verse de, 16 Mart 2014 tari-
hinde yarımadada referandum 
yapıldı. Rus yanlısı silahlı kuv-
vetler tarafından kontrol edilen 
referandum sonucunda Kırım’ın 
Rusya’ya bağlanmasına karar 
verildiği bildirildi. Referandum-
dan sonra, birçok Kırım Tatarı ve 
Ukraynalı Rus olmayan insanlar 
üzerindeki baskı sonucu toprak-
larını terk etmek zorunda kaldı. 
Uluslararası örgütler, özellikle 
Birleşmiş Milletler (BM) ve 
birçok ülke referanduma karşı 

çıktı ve referandumun geçersiz 
olduğunu ilan etti. Moskova 
yönetimi referandumu kabul 
etti. 21 Mart’ta Rusya Devlet 
Başkanı Putin, “Kırım ve Sivas-
topol’un Rusya’ya entegrasyonu 
ve yeni federal bölgeler oluştu-
rulması” nın Rusya tarafından 
ilhak edileceğini öngören bir 
yasa imzaladı. 

Yarımadanın Rus yönetimine 
geçmesinin ardından Kırım’ın 
yasa dışı ilhakına karşı çıkan 
ve Ukrayna’nın toprak bütün-
lüğünü savunanlara baskılar ve 
insan hakları ihlalleri her geçen 
gün arttı. Referandum kararı-
nın alınmasını engellemek için 
26 Şubat’ta gerçekleşen mitingi 
organize ettiği ve katıldığı ge-
rekçesiyle bazı Kırım Tatarları 
hapse atıldı, bazı Kırım Tatarla-
rı ortadan kayboldu, bazılarının 
ise cesetleri bulundu. Kırım 
Tatarlarına ait evlere, okulla-
ra ve camilere Rus güvenlik 
güçleri zaman zaman baskınlar 
düzenleyerek, aramalar yaptı, 
Kırım Tatarlarını gözaltına aldı 
ya da tutukladı. İlhakın ardın-
dan Kırım Tatar halkının lideri 
Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu 
ve diğer Kırım Tatarı yönetici-
lerine yarımadaya giriş yasağı 
konuldu. Kırım’da Moskova 
yönetiminin görevlendirdiği 
mahkeme, 26 Nisan 2016’da 
Kırım Tatar halkının iradesini 
temsil eden Kırım Tatar Milli 
Meclisi’nin faaliyetlerini, “aşı-
rıcı örgüt” olduğu gerekçesiyle 
yasakladı.

Gelgelelim Rusya’nın Kırım’da-
ki hak ihlalleri bitmek tüken-

mek bilmiyor. Ukrayna İnsan 
Hakları Yetkilisi (Ombudsman) 
Lyudmila Denisova, Eylül 
2019’da yaptığı açıklamayla 
Rusya’nın, Kırım ve Rusya’da 
hala 89’u Kırım Tatarı olmak 
üzere toplam 113 Ukrayna 
vatandaşının yasa dışı olarak 
alıkonulmaya devam ettiğini 
duyurdu. Varşova’daki Avrupa 
Güvenlik ve İşbirliği Teşkila-
tı’nın (AGİT) İnsani Boyut Uy-
gulama Toplantısında konuşan 
Denisova, 89 Kırım Tatar’ı da 
dahil olmak üzere 113 Ukray-
nalı vatandaşın Rusya ve işgal 
altındaki Kırım’daki hapisha-
nelerde yasadışı bir şekilde 
gözaltında tutulduğunu söyle-
di. İşgalci hükümet Kırım’daki 
vatandaşlarımızı herhangi bir 
sebep olmadan gözaltına alıyor. 
Kullanarak Ukrayna, Kırım 
Tatar siyasi mahkumlarının 
serbest bırakılması için çalış-
maya devam etti. Gözaltına 
alınan veya tutuklanan Ukray-
na vatandaşlarının temel insan 
haklarının ve özgürlüklerinin 
ihlal edildiğini ve sistematik 
olarak işkenceye maruz kaldı-
ğını belirten Denisova, ulus-
lararası toplumu buna dikkat 
etmeye davet etti.

AİHS’in yaşam hakkı, kötü 
muamele ve işkencenin yasak-
lanması, özgürlük ve güvenlik, 
adil yargılama, özel yaşama 
saygı, din ve vicdan özgürlüğü, 
ifade ve düşünce özgürlüğü, 
toplanma ve dernek kurma 
hakkıyla ilgili maddeleriyle bir-
likte mal ve mülkiyet hakkının 
korunması, eğitim hakkı, 



serbest dolaşım hakkıyla ilgili 
ek protokollerin de Moskova 
tarafından ihlal edildiğinin bi-
lindiği Kırım’da yaşayan insan-
ların her an gözaltına alınma 
ve kaçırılma korkusuyla yaşadı-
ğı bilinen bir gerçektir.

ROHINGYALI MÜSLÜMAN-
LAR VE ULUSLARARASI 
ADALET ARAYIŞI
Güneydoğu Asya’da Burma 
ya da Birmanya isimleri ile de 
bilinen Myanmar Birliği Cum-
huriyeti’nin Bangladeş sını-
rında bulunan Arakan eyaleti 
2012 yılından bu yana ciddi 
insan hakları ihlallerine maruz 
kalmaktadır. 2012 öncesi dört 
milyona yakın nüfusu olan 
bölgenin günümüzde nüfusu 
bir buçuk milyona kadar geri-
lemiştir. Bölgede ve Myanmar 
da önemli nüfusu oluşturan 
Budistlerin Müslümanlara ya-
şatmış oldukları zulümler ciddi 
boyutlara ulaşmıştır. Budist olan   
Rohingyalılar ve Müslüman olan 
Roingyalılar arasında başlayan 
ve Budist rahiplerin Müslüman 
bir kıza tecavüzü ile fitili ateşle-
nen olayların ardından bölgede 
olağanüstü hal ilan edilmiş olup 
bölge Myanmar hükümetince 
adeta Müslüman halk aleyhine 
şiddetin merkezine dönüştürül-
müştür. Müslüman kızın Budist 
3 rahip tarafından öldürül-
mesine rağmen Myanmar 
yönetimince 3 Müslüman genç 
olaydan sorumlu tutulmuş ve 
bu gençlerden birisi dövülerek 
linç edilerek öldürüldü diğer iki 
genç ise Myanmar mahkeme-
lerince ölüm cezasına çarp-
tırıldı. Bu olayda Müslüman 

kesim masum olmasına rağmen 
sonraki süreçte Budist rahipler 
Müslümanlara karşı şiddetin 
dozunu artırttılar.  Öyle ki bu 
adeta zaman içerisinde kit-
lesel katliamlara dönüşmeye 
başlamıştır. Adeta bir soykı-
rım yapılmak amaçlanmıştır. 
Bu şiddetin meşrulaştırılması 
adına da Myanmar’lı Budist 
rahiplerin kullandıkları slogan 
“Rohingya Burmanın bir vilaye-
ti değildir. Onlar Bangladeş’ten 
gelen illegal göçmenlerdir.”  Bu 
söylemin ardında Myanmar 
Devletinin 1982 yılında çıkart-
mış olduğu vatandaşlık kanunu 
ve bu kanuna göre Rohingya-
lıların ülkede yaşayan diğer 
etnik azınlıklardan farklı olarak 
vatandaş olarak kabul edilme-
mesi yatmaktadır. Bu durum 
doğal sonuç olarak Rohingya-
lıları vatansız ilan etmekle eş 
değer bir hukuki sonuç doğur-
maktadır. 

2012 yılından bu yana dek ge-
linen noktada Rohingyalıların 
uğramış oldukları zulümler BM 
raporlarına yansımıştır. Rapo-
run en çarpıcı noktası ise halen 
daha bölgede yaşamaya çalışan 
Arakanlı Müslümanların çok 
ciddi soykırım tehdidi altında 
hayatlarına devam ettikleridir.  
Olayları en başından beri sivil 
halka karşı değil silahlı küçük 
milislere karşı düzenlediğini id-
dia eden Myanmar hükümetini, 
BM başta olmak üzere pek çok 
uluslararası örgüt hazırladıkları 
raporlarda “etnik temizlik” yap-
makla suçlamışlardır. Bugüne 
kadar resmi rakamlarla tespit 
edilen 700 bin kişinin komşu 

ülke olan Bangladeş’e sığınmak 
zorunda kalması, yüzbinlerce 
Müslümanın evsiz kalması ve 
bugün bile sayısının net olarak 
bilinmediği on binlerce Müslü-
manın öldürülmesi, sistematik 
bir şekilde soykırıma tabi tutul-
duklarının göstergesidir. 

2017 yılında BM İnsan Hakları 
Konseyinin hazırlamış olduğu 
rapor Rohingyalıların katledil-
dikleri gerçeğini ortaya çıkarması 
açısından önemlidir. Sürecin de-
ğişmesi adına uluslararası mec-
rada atılan belki de en önemli 
adımdır. Bu raporda kadınlara 
yönelik toplu tecavüzlerin, 
ölümlerin, zorla sınır dışı edil-
melerin ve tüm bu olup bitene 
Myanmar hükümetinin sessiz 
bir şekilde izlemesi aynı za-
manda sorumluluğunun doğdu-
ğunun da göstergesi olarak ka-
bul edilmiştir. Bu komisyonun 
hazırlamış olduğu rapor önemli 
bir gelişme olsa da, uluslararası 
hukuk kapsamında bağlayıcılığı 
olmayan bu komisyon kararına 
karşı Adalet Divanının resen 
bir hamle yapması imkânsız 
olduğundan rapor 2019 yılına 
kadar hazırlandığı haliyle kal-
mıştır. 11 Kasım 2019 tarihinde 
ise Gambiya oldukça önemli bir 
adım atarak Rohingyalı Müs-
lümanlara yönelik soykırımın 
soruşturulması için İslam İşbirliği 
Teşkilatı (İİT) adına Uluslararası 
Adalet Divanına başvurmuştur. 
Gambiya’nın başvurusu doğru-
dan tarafı olmadığı bir hadise 
ile ilgili gözükse de soykırım

ve insanlığa karşı suçlarda 
uluslararası hukuk kuralları 
tüm devletleri itiraz etmeye 
yetkili görmektedir. Adalet 
Divanı önünde yapılacak duruş-
malarda Myanmar hükümetini 
savunacak kişi olan Ang San Su 
Çi aynı zamanda Nobel ödülü 
sahibi bir aktivisttir. Bu tutum 
Myanmar hükümetinin söz ko-
nusu yargılamayı önemsemedi-
ği mesajı olarak yorumlansa da 
asıl konunun 2020 yılında yapı-
lacak seçimlerde Su Çi’nin par-
tisinin milliyetçi oyları almak 
için yapmış olduğu bir girişim 
olarak değerlendirilmektedir.  
1991 yılında Nobel Barış ödülü 
ile ödüllendirilen Su Çi, 11 
Aralık 2019 günü görülen du-
ruşmada, Myanmar ordusunun 
orantısız güç kullandığını, çoğu 
Bangladeş’e kaçmak zorunda 
kalan Arakanlı Müslüman azın-
lığın ıstırap çektiğini kabul etti. 
Bununla birlikte, Arakan eya-
leti halkının sorunları yüzyıllar 
öncesine dayanan hadiseleri 
kapsamaktadır diyerek duru-
mun “karmaşık ve anlaşılması 
zor” bir süreç olduğunu belirt-
miştir. Mevcut durumun bir “iç 
çatışma” olduğunu söyleyerek, 
Myanmar yönetiminin sade-
ce silahlı gruplara yönelik bir 
müdahalesinin olduğunu ifade 
etmiştir.  Halen daha devam 
eden süreçte kararın ne çıka-
cağını kestirmek güç olsa da 
Nobel Barış ödüllü bir aktivis-
tin gözünün önünde meydana 
gelen ve pek çok bel, raporda 
değinilen Müslümanlara karşı 
“etnik temizlik” girişimine kör 
olması insan hakları savunucu-
luğu adına tarihe bir kara leke 

olarak geçmiştir. 

Gambiya’nın bu girişiminin 
yanı sıra 14 Kasım 2019 tari-
hinde Uluslararası Ceza Mahke-
mesi Savcılığı yargılama yapma 
yetkisini Mahkemeden talep 
etti. Myanmar devleti Uluslara-
rası Ceza Mahkemesi sistemine 
üye bir devlet değildir. Ancak 
Savcılık sınır dışı edilen Myan-
marlı Müslümanların Bangla-
deş’e sığınmaları ve burada söz 
konusu ihlallerin bir kısmının 
devam etmesini gerekçe göste-
rerek Bangladeş’in Mahkeme 
yargılama yetkisi kapsamında 
bir ülke olmasından yola çıka-
rak yargılama yetkisini talep 
etti. Söz konusu suçların niha-
yete erdiği yer olarak Bangla-
deş suçun işlenmeye başladığı 
yer olarak Myanmar savun-
ması dikkat çekmektedir.  Söz 
konusu girişimlerin hepsi daha 
önceki BM tecrübelerinden yola 
çıkıldığında sonuç olarak ümit 
var olunmasını sağlamıyor gibi 
gelse de Uluslararası hukukun 
ve kurmuş olduğu sistemin 
konuyla kendisi arasında alaka 
kurması ve Ceza Mahkemesi 
Savcılık bürosunun yargılama 
yetkisi alabilmek için gayretli 
olması önemlidir.  

ULUSLARARASI CEZA 
MAHKEMESİ KONGO’LU 
BOSCO NTAGANDA YARGI-
LAMASI 
2019 yılı insan hakları ihlalle-
rinin yargılanması açısından 
önemli kararın verildiği yıl ola-
rak anılacak bir karara şahitlik 
etmiştir. Kongo’lu bir isyancı 
olarak uzun yıllar eylemlerini 

gerçekleştiren Ntaganda, 1994 
Ruanda soykırımında savaşmış, 
daha sonra döndüğü ülkesi 
Kongo’da dört farklı isyancı 
grubunda yer almıştır. 2002 yı-
lında katıldığı Kongo Yurtsever-
ler Birliği ile 2002-2003 yılları 
arasında, özellikle Ituri’de ger-
çekleştirdiği eylemler nedeniyle 
Uluslararası Ceza Mahkemesin-
de 2006 yılında savaş suçlusu 
ilan edilmiştir. Özellikle çocuk-
ları asker olarak kullanması 
ve çatışmalarda aktif olarak 
onlardan yararlanması işlemiş 
olduğu en ciddi suçlar arasında 
gösterilmekteydi. Sayısız ölüm 
ve tecavüz suçlusu olarak kabul 
edilen Ntaganda, bölgede bir 
ara 50 bin kişilik isyancı birliği-
ne hükmeder duruma gelmiştir. 
Öyle ki işlemiş olduğu suçlar 
nedeniyle lakabı “Terminatör” 
olarak nam salmıştır. Savaş suç-
lusu olarak ilan edilmesi netice-
sinde 2006 yılında uluslararası 
Ceza Mahkemesi tarafından 
tutuklanmasına karar verilmiş-
tir. Ancak 2009 yılında ülkede 
isyancılar ile imzalanan barış 
anlaşması bozulmasın diye 
Kongo hükümeti Ntaganda’yı 
hiç tutuklamamıştır. Tutukla-
madığı gibi onu orduya dahil 
etmiş ve Ntaganda ordu içeri-
sinde generalliğe kadar yük-
selmiştir. Kendisinin kurmuş 
olduğu yasa dışı ticaret alanı ile 
haraç keserek yasa dışı yollar-
dan bir ticaret ağı oluşturmuş-
tur. Adeta korku imparatorluğu 
kuran Ntaganda, 2012 yılına 
kadar oldukça lüks ve hukuk 
dışı bir hayat sürmüştür. 



2012 yılında ordudan kaçan 
ve yanına silahlı askerleri alan 
Ntaganda aleyhinde Kongo 
hükümeti ilk defa tutuklanma-
sını istemiştir. Beraberindeki 
askerlerle Goma bölgesini 
ele geçiren Ntaganda aylar-
ca devam eden çatışmalarda 
yaklaşık 800bin kişinin evsiz 
kalmasına ve mağdur olmasına 
neden oldu. Devam eden süreç-
te beraberindeki askerlerinin 
onu yalnız bırakması sonucun-
da Kongo hükümetine teslim 
olmaktansa Uluslararası Ceza 
Mahkemesine teslim olmayı 
tercih eden “Terminatör”, 2013 
yılında Ruanda’nın başkentinde 
ABD Büyükelçililiğine teslim 
olmuştur. Uluslararası Ceza 
Mahkemesince yargılanması-
na başlanmıştır. 2013’den beri 
tutuklu olan Ntaganda için La-
hey’de 7 Kasım 2019 tarihinde 
karar açıklandı.  Roma Sözleş-
mesi ile kurulan UCM tarihinde 
verilen en yüksek ceza olan 30 
yıl hapis cezasına çarptırıldı. 
Bu ceza ile beraber Terminatör 
Ntaganda, 13’ü savaş suçu 5’i 
insanlık suçu olmak üzere 18 
ayrı suçtan suçlu bulunmuş 
oldu.   

Hindistan’ın Keşmir Üze-
rindeki Taahhüdünü İhlal 
Etmesi

Asya’nın iki nükleer gücü olan 
Pakistan ve Hindistan yıllardır 
birbirlerine karşı teyakkuz du-
rumundadırlar. Bu teyakkuz ha-
linin en önemli sebeplerinden 
birisi Keşmir bölgesinin mevcut 
durumu ve bu durumun yarat-
tığı karışıklıktır. Üzerinde güneş 

batmayan imparatorluk olarak 
tanımlanan İngiltere’nin doğu-
da en geniş etki alanını Hindis-
tan bölgesi üzerinde olmuştur. 
1947 yılında İngiltere bölgeden 
tamamen çekildiğinde en son 
Keşmir geriye kalmıştır. İngi-
lizler Keşmir’i Pakistan yahut 
Hindistan konusunda serbest bı-
rakmış ve nüfusun yüzde 90’ının 
Müslüman olduğu Keşmir’in 
Pakistan’a katılması beklenirken 
dönemin yöneticisi Prens Hin-
distan ile birleşmek isteyince iki 
devlet arasında savaş çıkmıştır. 
Bu savaş neticesinde Keşmir Böl-
gesi’nin yüzde 35’i Pakistan, yüz-
de 45’i Hindistan ve yüzde 20’si 
Çin yönetimine geçmiştir. Bugün 
halen daha Müslüman nüfusun 
belirgin bir biçimde yoğunlukta 
olduğu Keşmir belki de iki bü-
yük güç arasında savaş çıkma 
ihtimalinin en sıcak olduğu 
temas noktasıdır. Hindistan 
kendi kontrolü altında bulunan 
Keşmir bölgesi için “Camnu 
Keşmir” eyaletini kurmuş ve 
halen daha en fazla Müslüman 
yoğunluğun olduğu Hindistan 
Eyaleti burasıdır. Hindistan bu 
eyalette yaşayan Müslümanlar 
için, onların kimliklerini ve var-
lıklarını koruma noktasında gü-
vence sağlamak adına Anayasa-
sına 370.maddeyi ilave etmiştir. 
Bu maddeye göre yabancıların 
Camnu Keşmir eyaletinde taşın-
maz mülk edinmesine ve eyalet 
yönetiminde görev almalarına 
izin verilmeyecektir. O dönem 
için bir geçiş süreci öngörüldü-
ğünden bu madde bu sürecin 
taahhüdü konumundaydı. BM 
Genel Kurulu 1948 yılında 
almış olduğu karar da Keşmir 

Bölgesi için askerden arınmış 
olacak ve en kısa zamanda 
yapılacak halk oylaması ile 
halk kendi geleceğine karar 
verecek demiş olsa da Hindis-
tan Pakistan’ın aksine bu halk 
oylamasına hiçbir koşulda rıza 
göstermemiştir. Keşmir’in bir 
bölümünün Hindistan yönetimi 
ile olan bağı olarak ise geçici 
düşünülen ama 2019’a kadar 
yürürlükte kalan Anayasa’nın 
370.maddesi gösterilmektedir. 
Seçim vaadi olarak Keşmir’in 
otonom yapısını merkeze bağ-
layacağını ifade eden Başbakan 
Narendra Modi, 5 Ağustos 
2019 tarihinde Meclise verdiği 
teklif ile Anayasanın 370.mad-
desini iptal ettirmiştir. Bu aynı 
zamanda 1948 yılında BM’nin 
Keşmir için almış olduğu karar-
ların uygulanmasına engel olan 
Hindistan için yeni bir taahhüt 
bozma anlamına gelmekteydi. 
Bu kararı takiben Camnu Keş-
mir eyaleti eski başbakanları 
Omar Abdullah ve Mehbuba 
Mufti tutuklandılar. Adeta bir 
darbe sistematiği içinde hare-
ket eden Hindistan yönetimi, 
Camnu Keşmir’de güvence 
altında olan Müslüman halkın 
bir gecede bütün güvencelerini 
kaybetmesine neden olacak 
bir süreci başlatmış oldu. Bu 
sürecin sonraki safhasının nasıl 
işleyeceğine dair ilk belirtiler 
de bölge de önemli isimler olan 
iki eski siyasetçinin tutuklan-
ması ile kendini göstermekte-
dir. Hindistan Anayasasına tam 
tabiiyeti gerektiren ve Keşmir 
Anayasasını tamamen ortadan 
kaldıran bu tutumla beraber

Hindistan yönetimi, bölgenin 
iletişim altyapısını devre dışı 
bıraktı. Bu önemli gelişme 
neticesinde Keşmirliler yönelik 
işkence, tecavüz ve tutuklama 
başta olmak üzere pek çok 
insan hakkı ihlalinin uygu-
lanmaya başlandığı görüldü.  
Pakistan yönetiminin bu duru-
ma kayıtsız kalması gecikmedi 
ve hemen kabineyi toplayan 
Pakistan Başbakan İmran Han, 
bu yeni durumun bölgede sonu 
öngörülemeyecek ciddi sonuç-
lara yol açacağını belirterek 
adeta bir savaşın kapıya dayan-
dığını ima etmiş oldu.   Pakis-
tan bununla de yetinmeyerek 
BM’den, İslam İşbirliği Teşkila-
tından Hindistan’ın kınanması-
nı istedi. 

Batılı devletler bu söz konusu 
gerilim ve ihlaller de ilk başlar-
da ses çıkarıyor gibi dursalar 
da ilerleyen süreçte Hindis-
tan’ın kendi iç meselesi olarak 
olaya bakmaya başladılar. ABD 
Başkanı Trump dahi olaylar ilk 
çıktığında arabulucu olmayı 
teklif etmesine rağmen sonraki 
süreçte Hindistan’ın olayları 
kontrol altına aldığını beyan 
etmiştir.  Batının sessizliği kadar 
hatta belki daha fazla dikkat 
çeken ise Müslümanların belir-
gin çoğunlukta yaşadığı Camnu 
Keşmir için İslam İşbirliği Teşki-
latı cılız bir biçimde yaşananları 
onayladıklarını belirtmek dışında 
bir tepki vermemesidir. Bunun en 
temelinde Suudi Arabistan ve BAE 
yönetimlerinin bu yaşananları 
Hindistan’ın iç meselesi olarak 
değerlendirmesinden kaynaklan-
maktaydı. Hatta öyle ki Suudi 

Arabistan yaklaşık 15 milyar 
dolarlık bir yatırımı bu dönem-
de Hindistan petrol devi olan 
Reliance firmasına yapamaya 
devam edeceğini belirterek 
Hindistan ile olan ilişkisini 
belirtmiştir.  BAE yönetimi ise 
Keşmir bölgesinde insan hak-
ları ihlallerinin başladığı bu 
dönemde Hindistan Başbakanı 
ve süreci yöneten kişi olan 
Narendra Modi’ye BAE nezdin-
de en yüksek sivil nişan olan 
“Order of Zayed”’i layık gördü. 
Bu takdim Keşmir bölgesinde 
Hindistan’ca iletişim ablukası 
devam ederken ve insan hakla-
rı ihlalleri başlamışken gerçek-
leşti. 

ABD’nin Venezüella’ya 
Siyaset Dışı Müdahalesi/
Darbesi 

Dünya üzerinde bugüne kadar 
pek çok ülkede siyaset dışı mü-
dahaleler denince akla ilk gelen 
ülke olan ABD, 2019 yılında bu 
geleneğine! uygun bir yakla-
şımla bir kez daha eylemde bu-
lunmuştur. Venezüella’da daha 
önce Hugo Chavez’e uygulamış 
olduğu baskı ve yaptırımları bu 
sefer Nicolas Maduro yönetimi-
ne karşı uygulamaya geçmiştir. 
Chavez 2013 yılında öldüğün-
de devlet başkanı olan Maduro, 
2018 yılında yapılan seçimler 
soncunda tekrar devlet başkanı 
olmaya hak kazanmıştır. Ancak 
bu seçimlerin şeffaf olmadığı 
ve hile neticesinde bu sonucun 
çıktığı propagandasını yapan 
ABD seçimlere kuşku ile yak-
laştığını beyan etmiştir. Devlet 
başkanlığını Maduro kazansa 

da Meclis çoğunluğu muhalefe-
te geçmiştir. Muhalefet Meclis 
Başkanı olarak Juan Guaido’yu 
seçmiş ve Guaido ABD’nin des-
teğini arkasına alarak 23 Ocak 
2019 tarihinde kendisini geçici 
devlet başkanı olarak ilan et-
miştir. Bu ilan akabinde başta 
ABD olmak üzere 50 devlet Gu-
aido’nun bu ilanını tanıdığını 
açıkladılar. Aralarında Türkiye, 
Rusya, Küba, Çin’in olduğu bir 
grup ülke ise Guaido’nun ilan 
ettiği şeyin bir darbe olduğunu ve 
kabul etmediklerini açıkladılar. 
Guaido’nun kedisini geçici devlet 
başkanı olarak ilan etmesinden 
hemen sonra bir grup asker Ma-
duro’yu tanımadıklarını ilan ede-
rek darbe girişiminde bulundular. 
Bu girişim hemen bastırılmış 
olsa da Meclis bu girişime 
katılan askerlere af çıkarta-
rak tutuklanmalarının önüne 
geçmiştir. Artık Venezüella da 
kontrol ABD destekli Guaido ve 
Rusya destekli Maduro arasın-
da bir güç savaşına dönüşmeye 
başlamıştır. Hatta bu savaşta 
ABD Trump yönetimi o kadar 
kararlı duruyordu ki Trump’ın 
Başkan yardımcısı, Mike Pence, 
“Amerika Birleşik Devletleri, 
Venezuela’da demokrasi restore 
edilene, Venezuela halkı do-
ğuştan hakkı olan özgürlükleri 
elde edene kadar çabalarına 
ara vermeyecek, asla geri adım 
atmayacaktır” diyerek süreçte-
ki rollerini açıklamaktan geri 
durmamıştır. Nisan ayına gelin-
diğinde muhalefetin bir diğer 
önemli ismi olan ve uzun süre 
ev hapsinde tutulan Leopoldo 
Lopez ile birlikte hareket eden



Guaido açıktan halkı sokağa 
çağırarak Maduro yönetimine 
darbe yapmalarını istemiştir. 
Maduro’nun destekçilerinin 
de sokağa inmesi ve askerin 
büyük çoğunluğunun Maduro 
yanında yer alması üzerine 
Guaido’nun girişimi başarısız 
kalmış ve Lopez bunun üzerine 
İspanya Büyükelçiliğine sığınır-
ken Guaido ise Kolombiya’ya 
gitmek durumunda kalmıştır. 
Venezüella’da iç savaş çıkması-
nı planlayan ABD ise bunun bu 
şekilde gerçekleşmemesi üzerine 
ülkeye askeri müdahalenin masa-
da olduğunu ve gerek görülmesi 
halinde bunun gerçekleşeceğini 
açıklamıştır.  Rusya’nın ve Çin’in 
bu süreç boyunca Maduro’nun 
yanında net bir şekilde durması 
ABD’nin bu planı hayata geçir-
mesi önünde en büyük engel 
olarak yer almıştır. Zira gelinen 
noktada Maduro’nun talebi 
ile Rus savaş uçakları ve Rus 
askeri yetkilileri Başkent Kara-
kas’a inmeye başlamışlardı. Bu 
duruma tepki gösteren ABD ise 
söz konusu Rus askeri varlığını 
ulusal güvenlik meselesi ola-
rak değerlendirdiklerini ifade 
etmişlerdi. Bu aslında gerilimin 
hiç bitmeyeceği ama aynı za-
manda savaş ta çıkmayacağını 
ifade etmekle eş durumdur. 

Adeta ABD’nin ablukası altında 
bulunan Venezüella’da yaşam 
koşulları her geçen gün daha 
da kötüye gitmektedir. Ekono-
mik olarak eriyen Venezüellada 
enflasyon hiç olmadığı kadar 
yüksek değerlere ulaşmıştır.  
Bozulan ekonomik değerler 
aynı zamanda ülkenin sağlık, 

eğitim, ulaşım, konut, ısınma 
gibi temel ihtiyaçlarına erişim 
noktasında ciddi sıkıntıları da 
beraberinde getiriyordu. Bu 
sıkıntılar kaos düzeyine çoktan 
erişmişti. Siyasete dış müda-
hale yöntemi olarak ABD’nin 
defalarca denediği ekonomi-
nin yerle bir edilmesi masada 
duran en önemli enstrümandır. 
Ekonomik olarak en büyük ge-
lir kalemi petrol olan Venezüel-
la yıllar içerisinde en çok kaybı 
yaşayan petrol üreticisi ülke 
konumundadır. Venezüella’nın 
en büyük petrol ihraç ettiği 
ülke ise ABD’dir. ABD 2019 yı-
lında Venezüellalı petrol şirketi 
PDVSA’nın banka hesaplarını 
dondurmuş ve varlıklarına 
tedbir koymuştur. Bu durum ül-
kenin en büyük ekonomik gelir 
kalemi olan petrol satışından 
kaynaklı paranın ülkeye girme-
sine engel olmaktadır. Adeta 
ABD’nin petrole el koyması 
gibi bir durum oluşmuş ve bu 
ekonominin çökmesine neden 
olacak düzeye gelmiştir.

İnsan hakkı ihlali düzeyine 
gelen sosyal hayatın sürdü-
rülebilir olması için gerekli 
asgari ihtiyaçlar noktasında 
uygulanan ambargo hayatı 
felç etme düzeyine erişmiştir. 
Maduro sağlık ve gıda ihti-
yaçlarını Rusya, Hindistan, 
Küba ve Türkiye üzerinden 
sağlamaya çalışırken, ola-
ğanüstü hal durumuna ek 
olarak, BM’nin ülkede daha 
aktif rol almasını istiyordu. 

Maduro ve Guadio arasında 
barışın tesisi için uluslara-

rası toplumca girişilen barış 
görüşmesi girişimlerinden en 
önemlisi Norveç’in arabulu-
culuk teklifi ile Oslo’da plan-
lanan buluşmalardı. Ancak 
tarafların tutumu bu görüş-
melerin sonuçsuz kalmasına 
neden olmuştur. 

Küresel Güç Konumun-
da Bulunan Devletlerin 
İnsan Hakları Karneleri

Dünya’da halen hiçbir insan 
hakları sözleşmesine taraf 
olmayan ve bunu açıkça 
dünya üzerinde sergilemiş 
olduğu politikaların bir 
engeli olarak gören ABD’nin, 
2019 yılı insan hakları 
ihlalleri karnesinin çok iyi 
gözükmediğini söylemek 
gerekir. Bugün hala dünyanın 
en kalabalık hükümlü oranı 
ABD’ye aittir. Ülkede en son 
istatistiki bilgi 2017 yılında 
verilmiş olup buna göre 2.2 
milyon kişi cezaevinde tutuklu 
bulunmaktadır. Bunun dışında 
4.5 milyon kişi de denetimli 
serbestlik yahut diğer infaz 
usullerine göre infazlarını ger-
çekleştirmektedir. Bu rakam 
oldukça yüksektir. Siyahi 
vatandaşlarına karşı oldukça 
sert bir tutum halinde ol-
duğu ABD, cezaevlerindeki 
mevcut görünümü de buna 
uygundur. Siyah kadın oranı 
cezaevinde beyaz kadın 
suçlulara göre en az 2 kat 
fazlalık arz etmektedir. Siyah 
erkek suçluların cezası da 
aynı şekilde beyaz erkek

suçlulara göre neredeyse 6 kat 
kadar fazladır. Bu dengesizlik 
aslında ABD’nin siyahi vatan-
daşlarına karşı her ne kadar 
aksini iddia ediyor olsa da ırkçı 
bir yaklaşım içerisinde bulun-
duğunu göstermektedir. Yargı 
sistemi dahi bu tutumun fiili-
yatta oluşmasına zemin hazırla-
maktadır. Siyahi vatandaşların 
polis nezdinde şüpheli olması 
durumunda polisin kullanmış 
olduğu mukavemet gücündeki 
orantısızlık, bugün artık bütün 
sosyal medya platformlarında 
videoları defalarca görülen 
bir vaka halini almıştır.  The 
Washington Post’a göre 2019 
yılında ABD’de polisin vurarak 
öldürdüğü şüpheli sayısı 1004 
tür. Bir önceki sene bu sayı 
992’dir. 2019 yılı için vurulan 
1004 kişinin yaklaşık yüzde 
25’ini siyahi vatandaşlar oluş-
turmaktadır.  Siyahların toplam 
nüfusa oranı yüzde 13 olduğu 
düşünüldüğünde bu yüzde 25 
rakamı bize siyah vatandaşlar 
aleyhine var olan algının kor-
kunç sonucunu göstermektedir.

Trump yönetiminin sığınma-
cılar ve mülteciler hakkındaki 
katı tutumu bu yıl da devam 
etmiştir. Bir önceki yıl Meksika 
sınırına inşa edilen duvarla 
gündeme gelen Trump, 2019 
yılında da uluslararası hukuk-
tan doğan yükümlülüklerini 
görmezden gelmiş ve “Meksi-
ka’da Kal” programı kapsamın-
da 55binden fazla sığınmacıyı 
iade etmiştir.  

Trump, Mart ayı içinde imzala-
dığı bir belge ile İsrail’in işgali 

altında bulunan Golan Tepele-
rini İsrail Devleti’nin bir parçası 
olarak tanıyan bildiriye imza 
attı. İşgalci pozisyonda olduğu 
mülklerin artık sahibi duru-
muna gelen İsrail, uluslararası 
hukuktan bağımsız olarak 
ABD’nin hukuk dışı tanıma-
sıyla bu bölgeyi tamamen ele 
geçirmiş oldu. Ayrıca 2019 yılı 
verilerine bakıldığında ABD’nin 
Ortadoğu coğrafyasında ve 
özellikle Afganistan bölgesinde 
yürütmüş olduğu askeri faali-
yetlerinin de ağır bir neticesi-
nin olduğu görülmektedir. 

ABD 2019’un Eylül ayına kadar 
ki sürede sadece Afganistan’a 
8.000’in üzerinde bomba ve 
füze atarak en az 250’si çocuk 
800’den fazla sivil vatandaşın 
ölümüne neden olmuştur.  

Avrupa İnsan Hakları Söz-
leşmesi tarafı olan Rusya bu 
sözleşmenin gereği olarak yargı 
yetkisini kabul ettiği Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesinde 
aleyhine en çok karar verilen 
ülke konumundadır. Uzun 
yıllar Rusya bu alanda ilk sıra-
da gelmektedir. 2019 yılında 
Mahkeme önüne gelen 59.800 
davanın 15.050’si sadece Rusya 
ile ilgilidir.  Bu tablo aslında 
Rusya’nın hak ihlalleri konu-
sunda ne kadar sabıkalı bir 
ülke olduğunu göstermektedir. 
Putin’in liderliğinde Suriye ve 
Ukrayna krizlerini yönetmeye 
çalışan Rusya, iç siyasette birlik 
sağlamak adına 2019 yılında 
ülkede yaygınlaşan sivil aktiviz-
me yasaklar getiren düzenle-
meleri hayata geçirmiştir. Rus-

ya’nın gerek Suriye gerekse de 
Ukrayna politikaları ve yapmış 
olduğu harcamalar ekonomi-
sinde ciddi sarsıntı yaratmıştır 
ve bu kapsamda ekonomisinde 
küçülme meydana gelmiştir. 
Rusya’nın Kırım ile Karadeniz, 
Suriye ile Akdeniz politikası 
ve askeri olarak bu alanlarda 
bulunma arzusu ona her iki 
savaşta da sivil kayıplara yol 
açma sorumluluğu yüklemek-
tedir. Özellikle Suriye’de rejime 
göstermiş olduğu destek ile 
muhaliflere karşı yürütmüş ol-
duğu savaş binlerce sivil halkın 
ölümüne ve evsiz kalmasına 
neden olmaktadır.   

Doğu Türkistan bölgesinde yürüt-
müş olduğu ağır insan hakları 
ihlallerinin yanı sıra Çin, kendi 
sınırları içerisinde de baskının 
ve şiddetin yoğun hissedildiği bir 
2019 yılı geçirmiştir.

Tek parti iktidarının yetmişinci 
yılı geride kalırken Çin tekno-
lojiye olan yatırımlarını hızla 
arttırmaya devam etmektedir. 
Bu yatırımlar silah teknolojisi 
olduğu kadar, zihin kontrolü 
odaklı ve yapay zekâ ağırlıklı 
Ar-Ge çalışmaları 2019 yılında 
hız kazanmıştır. Bu yatırım faa-
liyetlerinin masum birer tekno-
lojik gelişme olduğunu varsay-
mak oldukça iyimser bir bakış 
açısı olacaktır. Hâlbuki burada 
gözetilen geleceğin insan 
hakları ihlallerine zemin oluş-
turacak bir alan dönüşümün 
temellerini atmaktır. Bu hadise 
oldukça yakından ve dikkatli 
bir biçimde izlenmelidir. 



Haziran ayında Hong Kong hükümetinde 
meydana gelen ve doğrudan Çin yönetimi-
ni hedefleyen özgürlük eylemlerine yakla-
şık 2 milyon kişinin katıldığı ifade edilmiş-
tir. Bu sayı oldukça dikkat çekicidir. Çin’in 
uydusu konumunda olan hiçbir özerk böl-
gesinde bugüne dek bu çağlı bir hak talepli 
sivil eylem meydana gelmemiştir.  Hong 
Kong’da yürürlüğe konmak istenen suçlu-
ların Çin’e iadesi tasarısına karşı başlayan 
bu gösteriler adeta kontrolden çıkan bir 
hal almıştır. Protestocular bu tasarı geçerse 
muhalif isimlerin Çin yönetimine iadesinin 
önünün açılacağını belirterek şiddetle bu 
tasarıya karşı çıkmışlardır. Çin hükümeti 
bu protestolara karşı gerekirse kullanmak 
üzere sınıra askeri birliklerini sevk etmiş 
olsa da buna gerek kalmadı. 7 milyonluk 
şehirde yaklaşık 2 milyona yakın kişinin 
gösterilere katılmış olması Çin’e karşı gös-
terilen en kuvvetli sivil direnişlerden birisi 
olarak tarihe geçecektir. 





2019 senesi, dünyanın dört bir yanındaki mazlumlar için kargaşa dolu bir sene oldu. Müslümanlar 
ve göçmenler temel insan hakları ihlalleri hususunda en çok hedeflenen kitle olmaya devam ediyor. 
Filistin’den Myanmar’a ve İngiltere’ye kadar Müslümanlar nefret suçunun artışına tanıklık ettiler ve 
kimlikleri nedeniyle zulme hedef oldular. Komitelerden savaş alanlarına değin, Müslümanlar belki 
de diğer bütün dinlerin üyelerinden daha fazla acı çektiler.
İslamofobi, yabancı düşmanlığı ve göçmen korkusu Müslümanları orantısız bir ölçüde etkilemeye 
devam ediyor. Batılı güçlerin ise tüm bunları görmezlikten gelmeleri bir yana, kendileri de bu ada-
letsizliğin sürmesine yardım ettiler. Trump yönetimi, çoğunlukla Müslümanların yaşadığı ülkeleri 
seyahat kısıtlamaları ve yasaklarına ayırdı. Başbakan Boris Johnson’un muhafazakâr partisi, parti 
saflarında yükselen islamofobiyi yönetme konusunda başarısız olarak Müslümanların haklarını gör-
mezden gelmeye devam etti.
Durum diğer bölgelerde daha iyi değil, hatta daha da kötü. Myanmar’daki Rohingya Müslümanları-
nın vatansızlık durumları henüz çözülmedi. Çin’deki Uygur Müslümanları kitlesel gözaltı koşulların-
da, sahip oldukları insan hakları açık bir şekilde ihlal edilerek yaşamaya devam ediyorlar. Hindistan 
Başbakanı Narendra Modi ise, şimdilerde hem vatandaşlık statülerini kaybetme hem de izole gözaltı 
kamplarına düşme riski altında olan Müslümanları dışlayarak “Yeni Hindistan” teklifini, Hindu Milli-
yetçi bir devlet teklifi şeklinde büyütüyor. 
Göçmenlerin insan hakları ihlalleri dünya genelinde büyüyen sağcı milliyetçilik ile artmaya devam 
ediyor. Örneğin ABD’de, Meksika sınırı boyunca 1 milyondan fazla göçmen gözaltına alındı. Bu 
rakam 2007 senesinden bu yana görülmüş en büyük rakamdır. Tutuklananların ekserisi kâr amacı 
güden gözaltı tesislerine götürüldüler. İnsanların hayatlarından bu şekilde para kazanmak birçok 
açıdan hem aşağılayıcıdır hem de etik değildir. Ancak ahlak yahut insanların en temel ihtiyaçları-
na olan saygı, en güçlü siyasi ve sivil aktörler için bir öncelik taşımıyor gibi görünüyor. Savaşlar ve 
kargaşa, 2019’da milyonları etkiledi; eğer koşullar ve olumsuz değerler düzeltilmezse, öyle görünüyor ki 
önümüzdeki on sene dünyanın dört bir yanında acı çeken insanlar için bir teselli getirmeyebilir.
Aşağıda, ülkelere göre 2019 yılında gerçekleşmiş başlıca insan hakları ihlalleri ve siyasi olaylardan 
bazı örnekler yer almaktadır.

POLİTİKA VE İNSAN HAKLARI
ABD Başkanı Doland Trump, 
Filistin haklarına İsrail adına 
saldırmaya devam ederek, İsra-
il’in süreçteki siyasi taleplerini 
susturmuş oldu. Ulusal Filistinli 
Şehit Aileler Buluşması’nda yer 
alan verilere göre, 2019 yılında 
149’dan fazla Filistinli İsrail 
tarafından öldürüldü. Söz ko-
nusu grup, 1967’den beri İsrail 
tarafından öldürülen Filistinli 
ailelere sosyal destek sağla-
yan bir devlet organıdır.İsrail 
Başbakanı Netanyahu ile aile 
bağları olan ve İsrail’in yasa-
dışı yerleşim hareketiyle uzun 
zamandır ilgilenen Trump’ın 
damadı ve Orta Doğu elçisi 
Jared Kushner, dünyanın en 
çetin meselelerinden biri olan 
Filistin/İsrail meselesini çöz-
mek için ABD başkanı tarafın-
dan faturalandırılan “yüzyılın 
anlaşması” olarak hazırladığı 
bir taslak sundu. Plan, Netan-
yahu’nun daha önceden öner-
diği “ekonomik barış” planına 
dayanıyor. Bu plan vasıtasıyla 

Filistinlilerin ekonomik teş-
vikler karşılığında özgürlük-
lerinden ve kendi kaderlerini 
tayin etmekten vaz geçmeleri 
bekleniyor. Diplomasiden 
ziyade gayrimenkul alanında 
geçmişe sahip olan Kushner ve 
Trump, şimdiye değin çözü-
lemeyen bu probleme ticari 
bir iş muamelesi yapıyor gibi 
görünüyorlar. Filistin ve komşu 
Arap ekonomilerini güçlendir-
meyi amaçlayan Refah Barışı 
adlı bir çalıştayda, Kushner bu 
girişimin işgal altındaki Filistin 
toprakları ile Ürdün, Mısır ve 
Lübnan’da refah yaratabileceği-
ni savunarak 50 milyar dolarlık 
bir yatırım fonu önerdi. Siyasi 
olarak, anlaşma Gazze’yi Kuzey 
Mısır’ın bir parçası haline geti-
riyordu. Mısır kontrolü altında 
Filistinliler Batı Şeria ve Kudüs 
eteklerindeki bazı bölgelerden 
küçük bir pay alacak ve kendi 
sınırları üzerinde hiç bir kont-
rolleri olmayacaktı. 
Katar, Filistinliler için kabul 

edilebilir siyasi çözümler olma-
dan ekonomik refahın sağlana-
mayacağını söyledi. Umman, 
Filistin devletinin kurulmasını 
engelleyen hiçbir anlaşmanın 
kabul edilemeyeceğini ifade 
etti. BM ve uluslararası toplu-
lukların çoğunluğu bölge için 
yapılan herhangi bir planda 
iki-devletli bir çözümü uzun 
zamandır desteklemektedir.  
Trump, İsrail liderlerini onlar-
ca yıldır sistematik bir şekil-
de süren uluslararası hukuk 
ihlallerinden ötürü ödüllendire-
rek, İsrail yerleşimlerini BM ve 
uluslararası toplulukların geri 
kalanı doğrultusunda yasadışı 
addeden on yıllık resmi ABD 
politikasını tersine çevirdi. 
Duyuru, Netanyahu’nun Batı 
Şeria’daki Filistin toprakları-
na yasadışı olarak inşa edilen 
“tüm yerleşimlere” resmi olarak 
el koyacağı sözünü vermesinin 
hemen ardından yapıldı. 
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İsrail, Büyük İade Yürüyüşü devam ederken Gazze’de sıkışıp kalmış iki milyon Filistinliye yasadışı kuşat-
mayı dayatmaya devam etti. 2019 senesi boyunca Gazze’deki Filistinliler, İsrail’in küçük sahil şeridini 
on yıldan uzun süredir kuşatmasının ve deniz ablukasının sona ermesi, ve 1948’te İsrail’in kurul-
ması esnasında sınır dışı edilen Filistinli mültecilerin uluslararası kabul görmüş topraklarına dönme 
hakkının tahakkuk etmesi için protestolarına devam ettiler.
Gazze nüfusunun tamamına karşı uluslararası hukuk kapsamında yasak olan toplu bir cezalandırma 
biçimi olduğundan, kuşatma, BM ve insan hakları örgütleri tarafından defalarca kınanmıştır. Gaz-
ze’deki yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaklaşık 1.3 milyonu bugün İsrail’den gelen mültecilerdir ve 
sınır dışı edildikleri ana vatanlarına dönmeleri Yahudi olmadıkları için engellenmiştir. 
2019’da İsrail, Demokratik Kongre üyesi Raşide Tlaib ve İlhan Ömer’in ziyaret heyetinin bir parçası 
olarak işgal altındaki Batı Şeria’ya girmelerini engellemiştir. Ömer ve Tlaib Kongre üyesi olarak seçi-
len ilk Müslüman kadınlardır, Tlaib ise ilk Filistinli-Amerikan kadındır. Batı Şeria’da ailesi olan 

Tlaib, yolculuğu sırasında büyük annesini ziyaret etmeyi planlamıştı. İsrail Kongre üyelerini daha 
önce de işgal altındaki Gazze’ye girmelerine engel olmuştu. Ancak Tlaib ve Ömer’in durumunun 
İsrail’in ABD Kongresi üyelerinin girişini tamamen engellemesinde bir ilk olduğuna inanılıyor. Bu 
durum İsrail ile Demokratik seçmenler ve milletvekilleri arasında sağa doğru hareket ederek geniş-
leyen mesafeyi yansıtmaktadır.
Aralık ayında, Uluslararası Ceza Mahkemesi başsavcısı, yargılama kararı almayı bekleyen işgal 
altındaki Filistin topraklarında işlenen savaş suçlarına ilişkin bir soruşturma açmak için yeterli kanıt 
bulduğunu açıkladı. Mahkeme başsavcısı Fatou Bensouda yaptığı açıklamada makamının, “Bir so-
ruşturma açılması için Roma statüsü tüzüğü uyarınca tüm yasal kriterlerin yerine getirildiğine karar 
verildiği sonucuna vardığını” ifade etti. Filistinli yetkililer duyuruyu adalete doğru bir adım olarak 
değerlendirip memnuniyetle karşılarken, İsrail hükümeti duyuruyu kınadı ve Uluslararası Ceza 
Mahkemesini anti-semitik olarak adlandırarak karalamaya çalıştı. Yaklaşan soruşturma İsrail’in en 
büyük korkularından birine vuruyor: Hesap verebilirlik.

BM’ye göre, en az 6,2 milyon insanı Suriye içinde 
evlerini terk etmeye mecbur bırakan ve 5.6 mil-
yon insanı Türkiye’ye ve diğer komşu ülkelere göç 
etmeye zorlayan savaş sekiz yıldır sürüyor. Şubat 
2019 itibariyle insani yardıma ihtiyacı olduğu tah-
min edilen insan sayısı yaklaşık 13 milyon. Milyon-
larca çocuk artık okula gidemiyor, çünkü okullar ya 
yok edildi ya da savaşlar nedeniyle bu tür imkanla-
rın olmadığı başka yerlere taşındılar. Rejim ve rejim 
karşıtı güçler arasındaki mücadelenin orta yerin-
de, Daeş terör örgütü Irak ve Doğu Suriye’nin bü-
yük bölümlerini ele geçirerek sonrasında binlerce 
kişiyi dehşete düşürdü. Mart 2019’a kadar ulusla-
rarası bir koalisyon Daeş’i sahip olduğu bölgelerin 
çoğundan çıkarabilmişti.  Savaş, her iki tarafta da 
farklı çıkarlara sahip bir dizi aktör meydana ge-
tirdi. Rusya ve İran Suriye rejimini desteklerken, 
ABD Türkiye ve diğerleri Suriye Ulusal Ordusuna 
değişik seviyelerde destek verdiler.
ABD hükümetinin PKK ile bağlantılı bir terör 
grubunu destekleme hatası, Suriye sınırındaki 
Türkiye’nin güvenliğini tehdit ederek Ankara’nın 
teröristleri Suriye sınırından uzaklaştırmaya 
yönelik çeşitli operasyonlar başlatmasına yol 
açtı. ABD birliklerini ülkenin kuzeydoğusundan 
çıkardığında, Türkiye Suriye’nin içine doğru bir 
Barış Baharı operasyonu başlattı. Ancak yerel 
politik baskı nedeniyle Washington rotayı değiş-
tirdi ve Ankara’ya dur çağrısında bulundu. Su-
riye’nin kuzeydoğusundaki tehlikeli gelişmeleri 
Türkiye uzun zamandır dikkatle izlemekteydi. 
Türkiye, YPG’yi 40.000’den fazla kişinin ölümün-
den sorumlu Kürdistan İşçi Partisi’nin (PKK) bir 
destekçisi olarak görmektedir. ABD YPG’yi des-
teklediğinde Ankara, bu durumun gerekirse zorla 
tersine çevrilmesi yönündeki taleplerini ifade 
etmeye başladı.
9 Ekim 2019’da Türkiye Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan, Türkiye sınırında bir terör 
koridoru oluşturulmasını önlemek ve Türkiye’de 
yaşayan Suriyeli mültecilerin yeniden yerleşebile-
ceği güvenli bir bölge oluşturmak amacıyla Barış 

Baharı Operasyonu’nu başlattığını duyurdu. 18 
Ekim’e kadar operasyon Tal Abyad ve Ras el-Ayn 
arasında ilerlemiş, bazı bölgelerde Suriye’nin 
ikinci şehri olan Halep’i bağlayan M4 otoyoluna 
doğru 30 kilometre güneye kadar inmiştir. ABD 
birliklerini geri çekmeye başlayınca YPG, ope-
rasyonu durdurmak için rejim ile bir anlaşmaya 
vardı. Ancak Türkiye- Rusya ve Türkiye-ABD 
arasındaki diplomatik uğraşlar sonucu YPG sınır 
bölgelerden çıkmak zorunda kaldı. Bu sırada 
Cumhurbaşkanı Trump, aldığı eleştiriler nedeniy-
le operasyona müsaade etme kararından vaz-
geçti. Türk liderlerin kendine göre aşırı görünen 
bu hareketlerine karşılık olarak, Türk çeliğinde 
gümrük vergilerini ikiye katlayan ve Türkiye 
ekonomisini tehdit eden kararnameyi imzaladı. 
En nihayetinde, duraklama anlaşması çıkmaza 
girdikçe, gümrük vergileri Trump tarafından geri 
çekildi. Ancak ABD Kongresi ve Senatosu ver-
gilerin henüz bütünüyle kaldırılmasını garanti 
etmediler. Bu süreçte ABD Kongresi, bir soykırım 
olduğu iddiasıyla Ermenistan meselesini yeniden 
ateşlendirdi, ki bu da Türkiye’yi çileden çıkardı. 
Ankara’nın meseleyle ilgili tavrı her zaman her 
iki ülkedeki yetkililerin gerçekte neler olduğunun 
tespit edilebilmesi için tarihçilerin ve akademis-
yenlerin yürüttüğü bir araştırma başlatmasına 
davet etmek yönünde olmuştur.
2019 sona ermek üzereyken, Rus destekçileri ile 
Suriye rejimi, direnişçi İdlib eyaletinin bombalan-
masını artırdılar. 12-25 Aralık tarihleri arasında 
bu bölgedeki 235.000’den fazla insan evlerinden 
kaçmak zorunda bırakıldılar. Saldırı, Türkiye’ye 
geçmeye çalışması beklenen 80.000’den fazla 
mültecinin oluşturduğu krizi daha da ileri bo-
yutlara taşıdı. Türkiye cumhurbaşkanı, Türkiye’nin 
artık daha fazla mültecinin barınmasının altından 
kalkamayacağı uyarısında bulundu ve yaklaşmakta 
olan insani krizleri ve mülteci krizlerini önleyebilmek 
için diğer ülkeleri, özellikle de Avrupa’yı, daha fazla 
eylemde bulunmaya davet etti.
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19 Haziran 2019’da BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar 
Özel Raportörü Agnes Callamard, Ekim 2018’de 
İstanbul’daki Suudi Konsolosluğunda suikasta 
uğrayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölü-
müne ilişkin bulgularını yayınladı. Rapora göre, 
gazetecinin kasıtlı infazı Suudi Arabistan Dev-
leti tarafından gerçekleştirildi. Raporda “Sayın 
Kaşıkçı’nın ölümünün gerçekleştiği koşullar çok 
sayıda teori ve iddiaya yol açtı, ancak bu iddiala-
rın hiçbiri Suudi Arabistan Devleti’nin sorumlulu-
ğunu değiştirmiyor” ifadeleri yer aldı. “15 Suudi 
devlet ajanı resmi statüleri kapsamında hareket 
ettiler ve Sayın Kaşıkçı’nın öldürülmesi için devlet 
araçlarını kullandılar.” 
Raporda failler tarafından altı uluslararası hukuk 
ihlali belirtildi:
1. Uluslararası hukukun temel ilkelerinden biri 
olan keyfi olarak yaşamdan mahrum bırakma 
yasağı;
2. BM üyesi olma şartında da belirtildiği gibi ülke 
sınırları dışında bir güç kullanma yasağı;
3. Devletlerin konsolosluk misyonlarını resmi 
amaçlar için kullanma zorunluluğu;
4. Suudi Arabistan tarafından onaylanmış “İşken-
ce Karşıtı Sözleşme” hükümleri uyarınca işkence 
etme yasağı;
5. Zorla birini ortadan kaybetme yasağı;
6. Suudi Arabistan Devleti bir gazeteciyi öldüre-
rek, BM temel ilkelerinden olan ifade özgürlü-
ğünün korunmasına ters bir eylemde bulunmuş 
olması. 
BM Özel Raportörü bunlara ilave olarak, üst dü-
zey Suudi yetkilisinin Veliaht Prens Muhammed 
bin Salman da dahil olmak üzere bireysel sorum-
luluğunun daha fazla araştırılmasını gerektiren 
güvenilir kanıtların bulunduğu kararına vardı.  
Aynı şekilde CIA de, Türk istihbarat topluluğu 
tarafından toplanan ve paylaşılan kanıtların 

açıklanmasının ardından, ölüm emri veren kişinin 
Muhammed bin Salman olduğunun “orta ile yük-
sek kesinlik” düzeyinde olduğu sonucuna vardı. 
Resmi Suudi mercileri Kaşıkçı’yı öldürdüğü ve 
cesedi parçaladığı iddia edilen Mutreb ve Dr. 
al-Tubaigy de dahil olmak üzere 11 kişiyi gizli bir 
cinayet duruşmasına aldı, ancak İbn Salman’ın 
beyni ve başdanışmanı olduğu iddia edilen Saud 
el-Kahtani duruşmaya dahil edilmedi, hatta ifade 
vermesi için mahkemeye dahi çağrılmadı. 
Kathani zaten sayısız başka Suudi muhalifinin 
tutuklanması ve işkence edilmesine karışmakla 
suçlanmıştı; Kaşıkçı ise kendisini veliaht için bir 
“kara liste” oluşturmakla itham eden bir yazı 
kaleme almıştı. 
Tanımlanamayan 11 erkekten beşi 2019 Ara-
lık ayının sonlarında ölüme mahkum edildi. Üç 
tanesi ise Suudi başsavcı vekili Şalan bin Racih 
Şalan’ın verdiği karara göre 24 yıl hapis cezasına 
çarptırıldı. Bu inandırıcı olmayan yargılama, veli-
aht prensini ve cinayete karışan iç halkayı temize 
çıkaran türde, tatmin etmeyen bir karar doğur-
du. Mahkemeye göre, soruşturma el-Kathani’nin 
Kaşıkçı cinayetinde kanıtlanmış herhangi bir 
dahiliyeti olmadığı kararıyla sonuçlandı. Birçok 
gözlemci, alınan kararın durumu örtbas etmek 
olduğunu ifade ederek kararı kınadılar. 
New York Times Yayın Kurulu’na göre, doğrudan 
Suudi kraliyet mahkemesine rapor veren savcılar, 
Kaşıkçı’nın “irticalen öldüğünü” iddia ettiler. Bu 
iddialarıyla kasıtlı yargısız suikasta işaret eden 
tüm kanıtlara meydan okuyorlardı: Saldırganların 
beraberinde getirdiği kemik testeresi, Türk istihbara-
tı tarafından kayda alınan korkunç konuşmalar ve 
ölümünden sonra konsolosluktan Kaşıkçı’nın elbi-
seleriyle çıktığı görülen başka bir adam.  BM insan 
hakları uzmanı Agnes Callamard bu durumu “adale-
tin antitezi” olarak isimlendirdi. 

SUUDİ ARABİSTAN
Kaşıkçı Cinayetinin Üstü Örtülmeye Devam Ediliyor.

İngiltere’de Müslümanlara ve Yahudilere karşı 
gerçekleşen nefret suçlarında artış bildirildi. 
İngiltere ve Galler’de bu sayı 2018’den 2019’a 
kadar Yahudilere karşı 672’den 1.326’ya çıkar-
ken; Müslümanlara karşı neredeyse üç kat daha 
fazla (3.530) nefret suçuna çıktı. Müslümanların 
maruz kaldığı nefret suçunun 3 kat daha fazla 
olduğunu gösteren bu rakamlara rağmen, özel-
likle Muhafazakâr Parti içindeki İslamofobi, İşçi 
Partisi aleyhindeki anti-semitizm şikayetlerine 
nazaran çok az bir ilgi gördü.
Yahudi karşıtlığı sorunu medyada büyük bir ilgi 
görmesine karşın, aynı sorundan mustarip olan 
Müslümanlara medyada yer verilmedi. Bu du-
rum sonucunda İngiliz Müslüman Konseyi 
BBC’ye benzer meselelere karşı gösterdiği “taraf-
sız ve tutarsız tavrı” eleştiren bir mektup kaleme 
almak zorunda kaldı. Yahudi karşıtlığı meselesi-
ne medyanın değinmesinin seçim sonuçlarında 
bir etkisi olacağı öngörülüyor. 
İslamofobinin Muhafazakâr Parti ve genel İngiliz 
toplumundaki yaygınlığı yıllardır süregelmek-
tedir. Partisini son zamanlardaki en büyük 
zaferlerden birine ulaştırmış mevcut Başbakan 

Boris Johnson, bir defasında “İslamofobi’nin 
-İslam korkusu- doğal bir tepki gibi göründüğü-
nü” ifade etmiş ve “Problemin İslam’da olduğu” 
konusunda ısrar etmiştir.  Muhafazakârlar ise 
sorunu ciddi bir şekilde çözmek istemiyorlar gibi 
görünüyor. 
Kasım 2019’da 25 mevcut ve eski Muhafazakâr 
parti meclis üyesinin sosyal medyada Müslüman 
karşıtı ve ırkçı açıklamalar yayınladığı tespit 
edildi. Yazılanlar arasında camilerin yasaklan-
ması yönünde çağrılar, Müslümanları “barbar” 
ve “iç düşman” olarak nitelendirmeler mevcuttu.  
Partinin İslamofobi şikayetlerini ele alma soruş-
turmasına atanan Prof. Swaran Singh’ın, dergi 
editörünün İslamofobi konusunu göz ardı ettiği 
bir yayım için yazı kaleme aldığı ortaya çıktı.
Muhafazakar parti üyesi Sayeeda Warsi tara-
fından vurgulanan makaledeki ifadesinde Prof. 
Sign, “Keşmir çatışmasının Müslümanlar için 
geçerli bir trajedi olarak gösterildiğini ve birçok 
insanın Sih ve Hindu’ların mağduriyet kriterleri-
ni karşılamadıklarını düşündüğünü” savunuyor-
du. 

BİRLEŞİK KRALLIK
Muhafazakâr Partide İslamofobi
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Ekim 2019’da Hindistan, Jammu ve Keşmir’in 
ihtilaflı anayasal özerkliğini resmi olarak yürür-
lükten kaldırdı, devleti iki federal bölgeye böldü. 
Başbakan Narendra Modi’nin kararı, öfke ve 
kızgınlığı süreç içerisinde stoklayarak tartışmalı 
bölgeyi tamamen Hindistan’a entegre etmeye 
yönelik bir girişimdi. Devlet resmi olarak doğru-
dan federal kontrol altına alındı ve onlarca yıldır 
süregelen yarı özerk yönetime son verildi.
Hükümet, otuz yılı aşkın bir süredir çatışmalarla 
sarsılan bölgedeki militanlığı sona erdireceği-
ni söyleyerek verdiği bu kararı meşrulaştırdı.  
Ancak eleştirmenler, kararın daha fazla acıya 
sebebiyet verebileceğini ve bölgede zaten kırıl-
gan olan güvenliği daha da kötüleştirebileceğini 
ifade ettiler. 
Aralık ayında Hindistan, Vatandaşlık Değişikli-
ği Yasası’nı kabul etti. Yasa, Başbakan Narenda 
Modi’nin Hindu milliyetçiliğinin hâkim olduğu 
“Yeni Hindistan” tasarısı lehine Hindistan’ın 
mevcut laik statüsünü tehdit etmektedir. Yasa, 
komşu ülkelerde zulüm gören azınlıklara Hin-
distan vatandaşlığına hak kazanmaları için 
yasal bir platform sunuyor; Müslümanlar hariç. 
Gözlemciler ve aktivistler bu yasanın kabulünü, 
iktidardaki BJP partisinin ülkedeki dini uyumu 
alt üst etmek pahasına da olsa Hindu milliyetçi-
liğini seferber etmek için gerçekleştirdiği bir dizi 
eylemin en sonuncularından biri olarak görüyor.

Değişiklik kapsamında, Hindu, Sih, Budist, Jain, 
Parsi veya Hristiyan topluluklarına ait olan ve 
2015’ten önce komşu ülkeler olan Afganistan, 
Bangladeş veya Pakistan’dan Hindistan’a giren 
herhangi bir kişi yasadışı bir göçmen sayılma-
yacaktır ve hızlıca vatandaşlık hakkı kazanabi-
lecektir. Hindistan’ın Assam eyaletinde kararın 
yüz binlerce Müslüman’ı etkileyeceği bekleniyor. 
Gelen haberlere göre, hükümet vatansız Müslü-
manlar için kamplar ve gözaltı merkezleri inşa 
etmeye başladı. İlk kez, mülteciler ve ülkedeki 
göç ile ilgili politikalarda dini kimlikler dikkate 
alınıyor. 
R.S.S., dünyanın tüm büyük dinlerine ev sahipli-
ği yapmış çok dinli Hindistan’ın Hindu hakimiye-
tinde bir devlet olması için seferberlik ilan etmiş 
1925 tarihli bir gruptur; Başbakan Modi’nin biz-
zat kendisi de R.S.S.’nin eski bir üyesidir. Şimdi 
BJP iktidara geldiği için, R.S.S. ideolojisi Hindis-
tan’daki siyaseti de etkilemektedir ve medya da 
yeni gündemi desteklemeye ikna edilmiştir.
Hint makamları, Hint alanını kapatmaya çalı-
şıyorlar ki Müslümanlar bu alandan dışlanarak 
süreç içerisinde kapalı bir medeniyet haline gel-
sinler. Kapalı toplumlar, doğal olarak her zaman 
çatışma ve uyuşmazlık merkezi olurlar. Hindis-
tan gibi çok dinli bir toplumda “biz/onlar” hattı 
üzerinde köprüler kurmak gerekir. İnsanlar din 
veya kast temel alınarak sınıflandırılmamalıdır. 

HİNDİSTAN
Askeri operasyonlar başladığından beri yüz 
binlerce Rohingya Myanmar’dan kaçmıştır. Ekim 
2019’a kadar Bangladeş mülteci kamplarında 
kalan 915.000 Rohingya, Bangladeş hüküme-
tinden daha fazla mülteciye izin vermeyeceğini 
beyan etmesini talep ediyordu. Gambiya, Bir-
leşmiş Milletler üst mahkemesinde Myanmar’ı 
azınlık Rohingya Müslüman cemaatine karşı 
soykırım yapmakla suçlayan bir dava açtı. Dava 
İslam İş birliği Örgütü (İİT) adına açıldı. Gam-
biya, Myanmar güvenlik güçlerinin Rohingyas’ta 
işlediği vahşetten -uluslararsı hukuka göre bir 
soykırımdır- doğrudan etkilenmese de, kesin bir 
evrensel yargı alanıdır (Örneğin, ilgili devletin 
suçla bölgesel bağlantısı bulunmadan soykırım 
deneme hakkı).
Gambiya, 1948 Soykırım Suçunun Önlenmesi 
ve Cezalandırılması Sözleşmesi’ne (Soykırım 
Sözleşmesi) taraftır, Myanmar da aynı şekilde. 
Gambiya Başsavcısı ve Adalet Bakanı Abuba-
carr Marie Tambadou, tüm devletleri bağlayan 
soykırıma karşı küresel normu desteklemek ve 
güçlendirmek için ülkesinin bu eylemi gerçekleş-
tirdiğini ifade etmiştir. Bu durum, Myanmar’da 
ekonomik anlamda güçlü aktörler olan ve 
Myanmar’ın zengin kaynaklarından çokça istifa-
de eden Çin, Hindistan ve Rusya gibi ülkelerin 
çoktandır görmezden geldiği Rohingya Müs-
lümanlarına karşı yürütülen cinayet, tecavüz, 

kundakçılık ve diğer vahşet kampanyalarının ilk 
kez yargılanmasını gerektirecektir. Eğer suçlu 
olduğu kanıtlanırsa, 1948 Soykırım Suçunun 
Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi doğ-
rultusunda Myanmar yaptırımlar da dahil olmak 
üzere cezalandırılabilir. Birleşmiş Milletler İnsan 
Hakları Konseyi tarafından Eylül 2019’da kuru-
lan Myanmar’da Uluslararası Bağımsız Gerçek-
leri Bulma Komisyonu’nun (FFM) yayınladığı 
rapor, Myanmar’ın soykırımı önleme, soruşturma 
ve cezalandırma yükümlülüklerinden hiçbirini 
yerine getirmediğini ortaya çıkardı. Bunlara 
ilave olarak raporda, çoğunluğu Budistlerin 
oluşturduğu bir toplumda zulüm gören azınlık 
bir grup olan Rohingya’nın soykırımından Myan-
mar’ın uluslararası yasal forumlarda sorumlu 
tutulması gerektiği belirtildi. Myanmar, uluslara-
rası camianın “yanlış iddialarda bulunduğunu” 
söyleyerek raporu reddetti. Hem bu rapor hem 
de Uluslararası Adalet Divanı’nın 2007 yılında 
Bosna’nın Sırbistan aleyhindeki davasında ver-
diği karar, Gambiyalıların davalarını oluşturma-
larına ve Gambiya’nın davanın gerçek yönlerini 
kanıtlamasına yardımcı olmalıdır. Her ne kadar 
olgusal anlamda, Uluslararası Adalet Divanı yar-
gıçlarının birçoğu Sırbistan ve Bosna’yı soykırım 
suçundan sorumlu tutmamış olsa da (Temmuz 
1995’te Srebrenitsa’da gerçekleşen 7.000’den 
fazla erkek ve çocuğun katledildiği katliam 

MYANMAR

98 99



hariç), en azından bir devletin soykırım suçu 
işleyebileceği gerçeği anlaşılmış oldu. 
Uluslararası Adalet Divanı ayrıca, gayet açık olan 
“soykırım suçunun işlenmesini önleme yükümlülü-
ğünün” BM Soykırım sözleşmesi tarafından aslında 
dilediği şekilde soykırım işlenmesini kısıtlamaya gü-
cüne sahip olan taraf devletlere dayatıldığı görüşün-
deydi. Gambiya’nın açtığı davada, Myanmar’ın 
bu yükümlülüğü yerine getirdiğini söylemek çok 
zor. 
Bangladeş Dışişleri Bakanı AK Abdul Momen, 
bu tutumundan dolayı Gambiya’yı tebrik etti. 

Ontario Uluslararası Kalkınma Ajansı’nın (OIDA) 
yayınladığı rapora göre, 25 Ağustos 2017’den 
bu yana yaklaşık 24.000 Rohingya Müslüman 
öldürüldü, 34.000’den fazlası ateşe atıldı, 
150.000’den fazlasının evi yakıldı, 18.000 kadın 
ve kız çocuğu Myanmar ordusu ve polisi tarafın-
dan tecavüze uğradı. Uluslararası Af Örgütü’ne 
göre, 750.000’den fazla Rohingya mültecisi 
Bangladeş’e geçti. Bu geçiş ise Bangladeş’te 
zulüm gören insanların sayısını 1.2 milyonun 
üzerine çıkardı.

ABD
2019’da güney sınırında yaklaşık 1 milyon 
göçmen tutuklandı. Bu rakam 2007’den bu yana 
tespit edilen en yüksek tutuklama sayısıdır.  
Trump yönetimi, çoğu sorunlu Orta Amerika 
ülkelerinden seyahat eden göçmenleri tutuk-
lamada bir zirve yaşadı. 500.000 göçmenin 
yakalandığı 2018 yılına ait verilerle kıyaslan-
dığında, rakamda çok büyük bir artış olmuştu. 
Tutuklamalardan en çok etkilenenler arasında 
çocuklar ve kadınlar bulunmaktaydı. Gözaltında 

tutulanların yüzde 10’u Göç ve Gümrük Muha-
faza (ICE) işletmelerinde, yüzde 20’si il hapis-
haneleri ve yerel hapishanelerde; geri kalanı ise 
özel olarak işletilen hapishanelerde tutuluyordu. 
52.000’den fazla göçmen kar amacı güden neza-
rethaneler, hapishane, gözaltı çadırları ve diğer 
gözaltı merkezlerine kapatıldı. Gözaltı merkezle-
rindeki insanlar işledikleri suçlardan ötürü hapis 
yatmıyorlar; ülkede kalıp kalamayacaklarının 
belirleneceği bir duruşma için bekliyorlar.

Gözaltı bir zamanlar sadece kamu güvenliğini 
tehdit edenler içindi ancak şimdi yasal göçmen-
ler de dahil olmak üzere serbest bırakılmak için 
ortalama dört hafta zorla bekletiliyor ve hatta 
bazıları yıllarca, yahut on yıllarca içeride tutulu-
yorlar. 
Başkan Donald Trump’un göçmenlerin ciddi bir 
şekilde kontrol edilmesi için kampanya yürüttüğü 
ve sınırdaki nöbetçi askerlere göçmenleri bacakla-
rından vurmaları ve göçmen akışını durdurmak 
için timsah hendeği inşa etmeleri için emir verdiği 
rapor edildi. 
New York Times’ın bildirdiğine göre, Mart 
2019’da Beyaz Saray’da gerçekleşen bir oval ofis 
toplantısında Başkan Trump, Meksika ile ABD 
arasında bulunan 2000 millik sınırın tamamı-
nın ertesi gün kapatılmasını emretmiştir. Bu 

kapatma bir tarafta turistlerin tutsak kalmasına, 
çocukların okula gidememesine ve her iki tarafın 
da ekonomik çöküşüne neden olacak bir eylem-
dir. Özellikle, Trump’ın “yılanlarla ve timsahlarla 
dolu suya bir siperle sınır duvarını güçlendir-
mekten çok sık bahsettiği” bildirildi.  Trump 
ayrıca, “tepesinde insan etini delebilecek kadar 
sivri uçlar bulunan” ve elektrikli bir duvar inşa 
ettirmek istiyordu.
ABD hükümeti bir sınır duvarı inşa etme çaba-
larını artırıyor. Şimdiye kadar 90 milin üzerinde 
duvar inşa edildi. Duvarın en büyük bölümünün 
inşası, çevre yönünden duyarlı alan olan Rio 
Grande nehri boyunca planlanıyordu. Ancak 
arazi özel mülkiyete ait olduğundan, bölgedeki 
özel mülkiyeti ele geçirebilmek için hükümet 
Teksas’ta üç dava açtı. 

ÇİN
Sincan bölgesindeki 1 milyondan fazla azınlık 
Müslüman Nisan 2017’den bu yana toplama 
kamplarında gözaltında tutularken, gözaltı 
merkezleri dışındaki insanlar Çinli yetkililerden 
baskı görmeye devam ediyor. Pakistan, Afga-
nistan ve Orta Asya ile hassas sınırda bulunan 
Sincan, Çin’in en büyük kömür ve doğalgaz 
rezervlerine ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda, 
Asya ve Avrupa’ya uzanan büyük bir kalkınma 
planı olan Çin Kemer ve Yol Girişimi’nde önemli 
bir bağlantıya ev sahipliği yapıyor. 25 milyon-
luk nüfusun yarısından fazlasını ağırlıklı olarak 
Müslüman etnik azınlık grupları oluşturuyor. 

Bu grupların en büyüğü, Türk dilini konuşan 
ve kültürel ve dini faaliyetlerde ayrımcılık ve 
kısıtlamalara uzun süre maruz kalan Uygurlar-
dır. İnsan hakları örgütlerinin gözlemlerine göre, 
kaynakların çıkarılması ve geliştirilmesiyle elde 
edilen ekonomik gelir genellikle Han Çinliler 
tarafından orantısız bir şekilde kullanılmakta ve 
Uygur halkı giderek kenara itilmektedir. Uy-
gur Müslümanlarının kitlesel olarak gözaltına 
alınması, Xi Jinping’in 2014 yılında Çin’in lideri 
olarak Xinjiang’ı ilk ziyaretine kadar uzanabilir. 
Başkan olmasının hemen ardından, bölgede 4 
gün geçirmiş ve seyahatinin son gününde iki
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Uygur militanı Urumçi’de bir tren istasyonunun 
önünde biri ölümcül olmak üzere 80 kişiyi yarala-
yan bir intihar girişiminde bulunmuştur. Başkan Xi 
Jinping din üzerindeki gevşek kontrolü suçladı, ken-
dinden önceki liderlerin tedbirsizliğinin onu hayal 
kırıklığına uğrattığını ifade etti. Önceki Çinli liderler 
Sincan’daki huzursuzluğu bastırmak için ekonomik 
kalkınmanın gerekliliğini vurguladılar ancak Başkan 
Xi bunun yeterli olmadığını; bölgedeki Müslüman 
azınlığın düşüncelerini yeniden şekillendirecek ideo-
lojik bir çareye gereksinim duyulduğunu ifade etti.
Kendisinin bu sözleri, kamuda dindarlığın yeniden 
canlanmasından duyduğu korkuyu dile getirmekte-
dir. Çin Komünist Partisi sahip olduğu felsefe doğrul-
tusunda, partiden daha yüksek bir gücü tanıyan her 
türlü din ve ideolojiyi boyunduruk altına alınması 
veya ortadan kaldırılması gereken bir tehdit olarak 
görmektedir. Siyasi ve kültürel mutabakat ne paha-
sına olursa olsun sağlanmalıdır. Çin hükümeti o za-
mandan beri Sincan’daki İslam’ın herhangi bir ifade-
sini aşırılık olarak nitelendirir oldular. Yetkililer uzun 
sakal bırakmak, sigara veya içki içmeyi bırakmak, 
Arapça öğrenmek ve camiler dışında dua etmek gibi 
dindar Uygurlar arasında ortak davranışlar da dahil 
olmak üzere düzinelerce davranışa işaret koydular. 
Sincan Hükümeti Mart 2017’de, uzun sakal bırak-
mayı ve kamuda peçe takılmasını yasaklayan aşırılık 
karşıtı bir yasa kabul etti. Aşırılığın ortadan kaldırıl-
ması amacıyla eğitim merkezlerinin kullanılmasını 
resmi olarak kabul etti. Sincan’da görev yapan gaze-
teciler, İslami yaşantının pek çok yönünün ortadan 
kaldırıldığını bildirdiler. 2014’ten bu yana, Uygur 
evlerinde kalarak Ramazan ayında oruç tutmak veya 
alkolden uzak durmak da dahil olmak üzere söze 
“aşırılık yanlısı” davranışları rapor etmek için Komü-
nist Parti üyeleri işe alındılar. Resmi yetkililer camile-
rin yapı açısından adi olduğunu ve içeride ibadet etmek 
için yeterince güvenli olmadığını öne sürerek camileri 
yıktılar. Uygur ebeveynlerin bebeklerine Muhammed 
ve Medine gibi belirli isimler vermeleri yasaklan-
dı. Hükümetin aksi yönde başlattığı bir kampanya 
nedeniyle Urumçi’de helal gıdalara ulaşmak gittikçe 
zorlaşıyor.
Uydu görüntüleri gözaltı kamplarının otuz dokuzu-
nun kabaca 140 futbol sahası büyüklüğünde bir alanı 
kapsadığını tespit etti. 

Gözaltı kamplarında gerçekte ne olduğu hakkındaki 
bilgiler sınırlıdır, ancak Çin’den kaçan tutuklular her 
hareketlerini izleyen kameralar ve her bir sözlerini 
dinleyen mikrofonların olduğu çok zor şartlar aktar-
mışlardır. Ulaşılan diğer ifadeler ise sorgulama sırasın-
da işkence gördükleri ve uykusuz bırakıldıkları, İslam’ı 
terk etmeleri istendiğidir. Kadınlar cinsel istismara 
uğrama hikayelerini paylaşmış, bazıları kürtaja zorlan-
dıklarını söylemişlerdir.
Mahkumlar aylar, bazen yıllar süren telkin ve sorgu-
lamayla Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) laik ve sadık 
destekçilerine dönüştürülmeye çalışılıyor. Kamplar 
uluslararası medyanın ilgisini çekmeye başladığında, 
hükümet yetkilileri kampların var olmadığını öne 
sürdüler. Sonrasında, Ekim 2018’den başlayarak 
bu kamplar yetkililer tarafından “mesleki eğitim 
ve öğretim programı” olarak anılmaya başlandı. 
Mart 2019’da kampların resmi ismi “mesleki eğitim 
merkezi” oldu ve Sincan valisi Şöhrat Zakir kamp-
ları, gönüllü olarak kabul edilen ve dilediği zaman 
ayrılabilen “kursiyerlere” iş becerileri sağlayan “yatılı 
okullar” olarak nitelendirdi. Ancak insan hakları 
örgütleri tutukluların istedikleri gibi çıkmalarının 
engellendiğini belirtiyorlar. İnsan hakları örgütleri, 
BM yetkilileri, Türkiye ve diğer birkaç yabancı hükü-
met, birçok Uygur’un yalnızca dinlerini yaşadıkları 
için aşırılıkçı olarak nitelendirildiğini ifade ederek 
Çin’i yaptığı baskıya bir son vermeye çağırıyor. Birçok 
Müslüman ulus, olanlara oldukça sessiz kalmıştır. 
Temmuz 2019’da çoğunlukla Avrupa ülkelerinden 
oluşan bir grup, BM insan hakları başkanına Çin’in 
Sincan’daki eylemlerini kınayan bir mektup imzala-
mıştır. Ardından, Pakistan ve Suudi Arabistan dahil 
olmak üzere bazı Müslüman çoğunluk ülkeler, Çin’in 
insan haklarındaki “dikkate değer başarılarını” ve 
Sincan’daki “terörle mücadele” çabalarını öven kendi 
mektuplarını imzalamışlardır. New York Times’ta 
paylaşılan sızan dosyalar, Çin’in Müslümanların kit-
lesel göz altılarını nasıl organize ettiğini açığa çıka-
rıyor. Çin’in iktidardaki Komünist Partisi bünyesinde 
on yıllardır sızan en önemli hükümet belgelerinden 
olan 403 sayfalık gizli dosya içinde kampa dair emir 
de bulundu. Bu sayfalar son üç yılda yetkililerin bir 
milyon etnik Uygur, Kazak ve diğerlerini uluslararası 
kamplara ve hapishanelere

koyduğu Sincan’daki süregelen kısıtlamalara 
dair eşi benzeri görülmemiş bir veri sunuyorlar.
Sızan dosya, Başkan Xi ve diğer arasında ge-
çen 200 sayfalık bir konuşma ve Sincan Uygur 
nüfusunun gözetimi ve kontrolü hakkında 150 
sayfadan fazla direktif ve rapor içeren 24 belge-
den oluşmaktadır. Ayrıca belgede, İslam üzerin-
deki kısıtlamaları Çin’in diğer bölgelerine yay-

ma planlarına dair atıflar mevcuttur. Belgeler, 
isminin anonim kalmasını rica eden ve yaptığı 
bu açıklamanın Başkan Xi de dahil olmak üzere 
parti liderlerinin kitlesel gözaltı suçlamaların-
dan kaçmalarını engelleyeceğini ümit eden Çin 
Siyasi Kuruluşunun bir üyesi tarafından ortaya 
çıkarılmıştır.

Afrika’da Medya Tehdit Altında
Birçok Afrika ülkesi 2019’da basın özgürlüğü 
konusunda mücadele etmeye devam ediyor. Basın 
Özgürlüğü Endeksi, 26 eyaletteki durumu “kötü” 
veya “çok kötü” şeklinde sınıflandırdı. Örneğin, 
Uganda’da hükümeti eleştiren gazeteciler saldı-
rıya uğramakta veya kaçırılmaktadır. Yetkililer 
televizyonda verilen rapor yayınlarını defalarca 
engellemiş ve TV istasyonlarını kapatmakla tehdit 
etmişlerdir. Türünün ilk örneği olan sosyal medya 
vergisi de, 2018’de Afrika’da başlamıştır. 
Uganda İletişim Komisyonu, 13 radyo ve TV istas-
yonuna toplamda 39 haber yöneticisi ve üreticisini 
“askıya alma” emri vermiştir, birçok insan bu emri 
medyanın muhalefet faaliyetlerini kapsamasını 
engelleme yönünde kaba bir girişim olarak gör-
mektedir. Bu emir, muhalif siyasetçi, popüler bir 
şarkıcı ve Parlamento Üyesi olan Bobi Wine’ın 29 
Nisan’da tutuklanıp gözaltına alınmasının med-
yaya yansımasının ardından verildi. 2021’de Bobi 
Wine, Yoweri Museveni ile seçimlerde yarışacağı 
yönündeki niyetini açıkladı.
Medya ve gazetecilere gözdağı verilmesi Ugan-
da’daki siyasi gerginliğin artışına neden oluyor. 
Gazetecilere yönelik yıldırma ve şiddet eylemleri 
Uganda’da neredeyse her gün gerçekleşiyor. Basın 
özgürlüğünün önde gelen ihlalcileri olan güvenlik 
güçleri, özellikle gazetecileri hedef alıyor, onları 

keyfi olarak tutukluyor ve bazen hücre hapsine 
çaptırıyorlar. Yetkili mercilerden gelen herhangi bir 
eleştiri, gazetecilerin dövülmesi, alıkonması yahut 
ekipmanlarının fütursuzca ellerinden alınmasıyla 
sonuçlanabiliyor.
Uganda’nın 33 yıllık Cumhurbaşkanı Yoweri Mu-
seveni, gazetecileri “parazit” olarak isimlendirdiği 
2018 basın toplantısında olduğu gibi, medyaya 
atıfta bulunduğunda hiç bir eleştiri kabul etmiyor 
ve sıklıkla nefret söylemi kullanıyor. Ceza kanu-
nu uyarınca ağır cezası olan vatan hainliği suçu, 
genellikle medyanın susturulması için kullanılıyor. 
TV haberlerini engellemek için yetki mercilerinin 
doğrudan müdahale etmesi Uganda’da nadir bir 
hadise değildir.
Temmuz 2017’de devlet güvenlik görevlileri ve BT 
uzmanları bir araya getirilerek Facebook ve diğer 
sosyal ağlarda devlet eleştirisi içeren olası gönde-
rileri taramaları için bir ekip oluşturulduğunda, 
var olan zulüm bir kat daha atmış oldu. Seçim-
ler sırasında internet bağlantısı genellikle kesilir 
veya sosyal ağlara olan erişim engellenir. Medya, 
muhalefetin görüşlerini yaydığında kapatılmakla 
tehdit edilir. Afrika’da türünün ilk örneği olan sosyal 
ağların kullanımıyla ilgili günlük vergi, 2018 yılında 
ülkeye getirilmiş gazetecileri ve medya organlarını 
daha da zayıflatmıştır.
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Bu çalışmaların büyük çoğunluğunun amacının “vakti gelince hasadı yapılmak üzere fikirleri, politi-
kaları insanların beynine ekmek” olduğunu düşünürüz. 
Bu sayede insanlar ve uluslar gelecekte yapılması planlanan olaylara farkında olmadan alıştırılır, 
dirençleri kırılır, tahmin edilemez/öngörülemez aşırı tepkiler vermeleri önlenir. Diğer yandan da 
ihtiyaca göre insanlar gönüllülük esasıyla belli kategorilere yöneltilebilmektedirler.
Bu filmleri, dizileri ve romanları hazırlayanlar, çalışmalarının kelime kelime deşifre edilmesinden 
hoşlanmazlar çünkü onlar bilinçaltına, yani “onların istediği davranışları göstermeniz maksadıyla 
farkında bile olmadan kurgulandığınız alana” hitap etmek isterler. 
Mesela onların hitap etmek - etkilemek istediği alanı vurgulayan eski İngiliz istihbaratçı Ted Albeur-
y’nin dilimize “Başkan olacak adam” olarak çevrilen 1977 yılı basımı kitabı bu konuda güzel bir 
örnektir.
Soğuk savaşın en sıcak noktasına ulaştığı günlerde SSCB’nin (bugünkü Rusya) istihbarat servisi 
aracılığıyla çok gizli bir proje başlatılır. Amaç Amerikan Başkanının davranışlarını öngörebilmek, 
vereceği kararları tahmin edebilmek yani bir nevi beynine girmektir.   
“Alanında deha olan bir Rus psikolog için önce Beyaz Saray’ın replikası olan bir bina inşa edilir ve 
kendisi buraya yerleştirilir. Amerikan Başkanının o ana kadar bilinen tüm psikolojik profili en ince 
ayrıntısına kadar kendisine verilip Başkanı analiz etmesi istenir. Ardından Rus istihbarat servisleri, 
Dışişleri vb tüm devlet kuruluşlarından kendisine Amerikan Başkanının okuması muhtemel rapor 
ve analizler günlük olarak servis edilip okuması sağlanır. Tüm bunlar olurken çevresinde sadece 
İngilizce konuşan insanlar vardır ve kendisine tıpkı Amerikan Başkanı gibi davranılmaktadır. Yanına 
Amerikan devlet hiyerarşisi içinde bulunan bakanları, askerleri vb. diğer devlet erkanını taklit eden 
adamlar gelerek o günün olayları ile ilgili konuşmalar yapmakta, fikir teatisinde bulunmaktadırlar. 
Bir süre sonra Rus psikolog gerçekten de Amerikan Başkanının verdiği tepkileri vermeye başlamıştır. 

Filmler, diziler ve kurgu romanlar. 
Artık Ruslar, çıkması muhtemel 
krizler öncesinde Amerikan 
Başkanının hangi noktaya 
kadar ne tepki vereceğini, sabır, 
dayanma ve kırılma noktalarını 
önceden tahmin edebilmekte-
dirler.Ruslar Amerikan siyase-
tini ellerinde oynatmaktadır ve 
Amerika, dünya siyasi arena-
sında Ruslara karşı ardı ardına 
yenilgiler almaya başlamıştır.” 
70’li yıllarda bunları düşünen, 
kurgulayan beyinlerin aradan 
geçen bunca sürede boş durma-
dıkları aşikardır. 

Günümüzde Facebook, Twit-
ter, YouTube benzeri sosyal 
medya araçlarında, Google 
gibi arama motorlarında 
insanların karşısına çıkarılan 
algoritmik mesajlar ve rek-
lamlar aracılığıyla seçimlerin 
manipüle edilebildiği artık 
tartışmasız olarak kabul edil-
miş durumdadır. 

Facebook ve Twitter gibi uy-
gulamalarla seçimlerin kazan-
dırılabildiğini / kaybettirile-
bildiğini fark eden Batı (kendi 
ülkelerinde) bu manipülasyo-
nun önüne geçmenin yollarını 
aramakta ve bu amaçla bazı 
uygulamalardan siyasi içeriğin 
kaldırılmasını tartışmaktadır. 
Dünyanın tek süper gücü konu-
munda olan ABD’nin elindeki 
en büyük silahlardan biri olan 
Hollywood’un haftalar, aylar 
hatta kimi zaman yıllar süren 
film ve dizileri üretme hızına 
bizim tüketme hızımızın yetişe-
mediği ortadadır.   
Hal böyle iken film, dizi ve 
kurgu roman sektörünün 
kamuoyunu etkilemek üze-
re kullanılmayacağını, hiçbir 
alanı boş bırakmayan istihbarat 
servislerinin ve devlet organla-
rının sinema sektörünü kendi 
haline bırakacağını düşünmek 
saflık olur. 
Son yıllarda Hollywood kay-

naklı film ve dizilerle Türkiye 
kuşatma altına alınmaya çalışıl-
makta, insanların algıları adeta 
“bükülerek” büyük bir dezen-
formasyona tabi tutulmaktadır. 
Örneğin 2017 yılında göste-
rime giren Amerikan yapımı 
“Designated Survivor” dizisinde 
Türkiye karşıtı algının müthiş 
bir zamanlama ile nasıl oluştu-
rulduğu basınımıza yansımıştı. 
Türkiye’nin Suriye ve Irak poli-
tikalarında karşı karşıya geldiği 
ABD’ye karşı Rusya ile yakınlaş-
tığı, bu ülkeden NATO’nun tüm 
itirazlarına rağmen stratejik 
S400 füze alımlarının gerçek-
leştirilmekte olduğu ve NA-
TO’dan çıkmanın ülke kamuo-
yunda dillendirildiği günlerde 
yayınlanan bu dizide geçen 
diyaloglar algı operasyonu 
olayını tüm çıplaklığıyla ortaya 
koymaktaydı. 



İşte Türkiye Cumhurbaşkanı (Turan) ile ABD 
Başkanı (Kirkman) arasındaki terörist F. Gü-
len hakkında geçen (dizide Şahin adı veril-
miş) diyalog. 

Turan: Devletimizin düşmanına sığınma hak-
kı verdiğiniz için utanmalısınız. Şahin’i sınır 
dışı edin adaletle yüzleşsin.
Kirkman: Onun için yasal bir dayanak yok. O 
suç işlemedi.
Turan: Sizin ülkenizde… Benim ülkemde ise 
o bir katil. Darbe girişiminde 97 sivil hayatını 
kaybetti.
Kirkman: İstihbaratımıza göre darbe girişimi 
Türk ordusundaki bir grup tarafından gerçek-
leştirildi. Bay Şahin’in konuyla ilgisi yok.
Turan: İstihbaratınız yanlış! Ve artık üsleri-
mizi hak etmiyorsunuz. Belki de Rusya hak 
ediyordur.

Görüldüğü gibi üç beş cümle diyaloğun ara-
sına ardı ardına büyük mesajlar sıkıştırılabil-
miştir.Bunlar: 
1- Türkiye devleti canının istediği gibi yasal 
dayanaksız suç isnat eder.
2- Türkiye’de darbe girişimi tiyatrodur.
3- Türkiye şantajla bir şeyler koparmaya çalı-
şan ülkeler kategorisindedir. 

Bu bağlamda filmlerin etki ve önemini çok iyi 
anlayan Çin Halk Cumhuriyeti’nin,  Batı’nın 
bu kültürel silahını kendi lehine çevirmeyi 
başarması önemli bir derstir.  

SSCB’nin çökerek soğuk savaşın bitmesinin 
ardından Rusya’nın yaptığı hatayı yap-
mayan Çin, her manada kapılarını sonu-
na kadar Batı’ya açıp ülkenin kültürel ve 
ekonomik bağımsızlığını kaybetmemiştir. 
Bu bağlamda Çin yılda sadece 34 yabancı 

filmin ülkede gösterimine izin verdiği bir 
kota uygulamakta, filmler sansürden geçi-
rilmekte ve ancak ondan sonra gösterime 
girebilmektedir. Tabii eğer kotada kendisine 
yer bulabilirse.

Durum böyle olunca, kārının yüzde 70’lik 
kısmını yurtdışı gösterimlerinden elde eden 
Hollywood, dünyanın en kalabalık sinema 
seyircisi topluluğuna sahip Çin’in karşısında 
mecburen yerlere kadar eğilmekte ve kendine 
dikte edilen her şeye razı olmaktadır. Zaman 
zaman sansürden geçirdiği filmleri bile son 
anda gösterime girmekten kaldırabilen Çin, 
değişik vergilendirmelerle ABD film şirket-
lerini de oldukça zorlamasına rağmen film 
yapımcısı şirketler bu pazardan çıkmayı göze 
alamamaktadırlar. ABD film şirketleri Çin’de 
bilet satışlarından elde ettikleri karın sadece 
yüzde 25’ini alabilmekte, bu oranı artırarak 
yüzde 43’e çıkarabilmek için Çinli film şirket-
leri ile ortaklıklar yapmak zorunda kalmakta-
dırlar. 
Çin bir yandan yabancı filmlere kota koyarak 
kültürel emperyalizmi sınırlarken, elinde tut-
tuğu finansal imkanla Hollywood filmlerinin 
senaryolarını da gözden geçirme, değiştirme 
fırsatı yakalamaktadır. Çin pazarına girmek 
isteyen hiçbir film yapımcısı bu ülkenin insan 
hakları problemleri gibi konuları filmlerinde 
işleyememekte, Çin’i kötü göstermemekte, 
birçok büyük bütçeli filmde iyi Çinli karakter-
ler kullanmak zorunda kalmaktadırlar. 
Mesela 2015 yılı yapımı “Marslı” (Martian) 
filminde Mars gezegeninde mahsur kalan 
Amerikalı astronot Çin’in gizli uzay progra-
mından yaptığı yardımla kurtarılarak dünya-
ya getirilmiştir. Bir diğer bilim kurgu film olan 
2013 yılı yapımı “Yerçekimi” (Gravity) filmin-
de ise yine Amerikalı bir astronot tek başına
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kaldığı uzay boşluğunda Çin uzay istasyonu-
na ulaşarak oradan bindiği roketle dünyaya 
dönebilmiştir. 
Hollywood – Çin ortak yapımı 2016 yapımı 
“Çin Seddi” (The Great Wall) filminde ise 
filmin Batılı kahramanı, fantastik canavarla-
ra karşı Çin seddi üzerinde Çinlilerle birlikte 
omuz omuza savaşmakta ve sinema izleyicisi-
ne renk cümbüşü içinde tam bir görsel şölen 
sunmaktadır. 150 milyon dolara mal olan 
film, bir ABD – Çin ortak yapımı olarak kota 
engeline takılmadan Çin’de gösterimi hedefle-
yen filmlerden biri olmuştur. 
Hollywood için Çin, dünyanın en büyük 
izleyici kitlesi demektir ve finansal manada 
da Çin izleyicisinin beyaz perde de bıraktığı 
para yakında Amerikan izleyicisini geçecektir. 
Bunun yanı sıra Çinli şirketlerin elinde bulu-
nan sıcak para, film sektörü gibi yapımında 
büyük paralar harcanan Hollywood filmleri 
için devasa imkanlar sunmaktadır. Son yıllar-
da Çin şirketlerinin Hollywood ve ABD medya 
sektöründe yaptığı çok büyük satın almalar 
Amerikan Kongresinde inceleme konusu 
olmuştur. Bazı senatörler bu durumun “Ameri-
kan medyası üzerinde Çin’in sansür ve pro-
paganda kontrolü sağlamasına yol açacağı” 
şeklinde endişelerini dile getirmişlerdir. 
Çinli şirketlerin satın almaları o kadar artmış-
tır ki bu durum sermayenin dışarı kaçması 
anlamında da Çin devleti tarafından dizgin-
lenmek zorunda kalmıştır. 
Anlaşılacağı üzere beyaz perdenin arkasında 
çok ilginç olaylar dönmektedir ve sadece per-
denin üzerine yansıyan görüntülere bakmak 
bize fazla bir şey kazandırmamaktadır. 

Çin elindeki finansal enstrümanları en iyi 
şekilde kullanarak, bilinçaltımızda ABD’yi 

süper güç yapan Hollywood’u yavaşça ele 
geçirmekte, yine kendi izleyici pazarının 
ABD sinema endüstrisine kazandıracağı 
hasılatı kullanarak Hollywood filmlerinin 
senaryolarını kendi istediği şekilde dizayn 
ettirmekte, bir başka deyişle kendi pro-
pagandasını dünyanın en başarılı sinema 
yapımcılarına yaptırmaktadır.
 
Son dönemde gittikçe artan ABD sinema 
sektörünün kara propagandasından nasibini 
fazlaca alan Türkiye’nin biraz kafa yorarsa 
Hollywood’un algı bükücülerinin bileğini bir 
şekilde bükebilecektir.  
Geçmişte “Kurtlar vadisi Irak” ve “Kurtlar 
Vadisi Filistin” filmleri buna en iyi örneklerdir. 
Bu filmlerin ardından Hollywood mesajı ala-
rak uzunca bir süre Türkiye’ye karşı sessizce 
oturmak zorunda kalmıştı. Ama ne olduysa 
buna benzer filmler bir daha yapılamamıştır. 
Belki de ABD, Çin’in Hollywood üzerinde 
uyguladığı satın alma/bloke etme taktiğini 
bizim film stüdyolarımız üzerinde uygulamış-
tır. Son dönemde gittikçe artan ABD sinema 
sektörünün kara propagandasından nasibini 
fazlaca alan Türkiye’nin biraz kafa yorarsa 
Hollywood’un algı bükücülerinin bileğini bir 
şekilde bükebilecektir.  
Geçmişte “Kurtlar vadisi Irak” ve “Kurtlar 
Vadisi Filistin” filmleri buna en iyi örneklerdir. 
Bu filmlerin ardından Hollywood mesajı ala-
rak uzunca bir süre Türkiye’ye karşı sessizce 
oturmak zorunda kalmıştı. Ama ne olduysa 
buna benzer filmler bir daha yapılamamıştır. 
Belki de ABD, Çin’in Hollywood üzerinde 
uyguladığı satın alma/bloke etme taktiğini bi-
zim film stüdyolarımız üzerinde uygulamıştır.
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“Kurtlar Vadisi” filmlerinin etkisini anlamak 
için biraz geçmişe gidip 2000’li yılların başını 
hatırlayalım.
Irak işgali öncesi Amerika’nın Türkiye’de asker 
konuşlandırmasına izin verecek olan 1 Mart 
2003 tezkeresinin TBMM’de reddedilmesi 
kelimenin tam manasıyla Amerika’yı şoka 
sokmuştu. Amerikan devleti sonucu hazmet-
meye çalışıyordu. Her kafadan farklı sesler 
çıksa da ortak vurgu Türkiye’ye büyük bir ders 
verileceği şeklindeydi. Nitekim bu tehditleri 
takip eden aylarda dünya film sektörünün o 
dönemde tartışmasız tek hakimi olan Holl-
ywood üzerinden Türkiye karşıtı savaşın fitili 
ateşlenmişti. 

Artık birçok dizi ve filmde Türk teröristler 
nükleer saldırılar planlamakta, Türk devlet 
başkanları zina suçuna kafa kesme cezaları 
vermekte, Türk konsoloslukları çocuk ticare-
ti yapılan yerler olarak gösterilmekteydi. 

Türk hükümetinin Amerikan hükümeti nez-
dinde yaptığı girişimlere karşılık ise “bunlar 
altı üst film, dizi, abartmayın canım” şeklinde 
istihzalı cevaplar gelmekteydi.
2006 yılında “Kurtlar Vadisi Irak” filmi göste-
rime girdiğinde ise Amerikalıların uğradıkları 
şok görülmeye değerdi. 
Filmde Amerikan askerlerinin Irak’ta yaptıkları 
katliamlar grafik detaylarla verilirken, İsrailli 
doktorlarla ortak yapılan organ kaçakçılığı 
gözler önüne seriliyordu.
Amerikan tarafının “altı üstü film canım” söy-
lemleri birden değişmiş, Almanya gibi ülke-
lerde üslerde konuşlu Amerikan askerlerinin 
filmin gösterildiği sinema salonlarının olduğu 
bölgelerden uzak durmaları istenmişti. 
Konuyla alakalı olarak Amerikalı bir General, 
“Kamuoyunun ilgisini çeken filmler ve benzer 
şeyler, tabii ki genelde düşünceleri şekillen-
dirir, gerçeklerin kurgudan ayrılması gerekir, 
önemli olan kamuoyunun düşüncelerinin 
gerçek ve doğru olanlara göre oluşmasıdır” 

demişti.  
Yani Amerikalılar filmlerin sadece film olma-
dığını yaptıkları icraat ve söylemlerle açığa 
vurmuş, “Kurtlar Vadisi Irak” filminden sonra 
da bir daha Türkiye’yi karalayan önemli bir 
film ya da dizi vizyona girmemişti. 
Yani mesaj alınmıştı. 
“Kurtlar vadisi” filmleri beyaz perdeyi terk 
ettiğinden beri Hollywood’da terörist Türk, 
diktatör Türk devlet başkanı karakterleri, 
“katliamcı” Türk ordusu konuları tekrar film-
lere / dizilere geri döndüler.2019 yılının son 
aylarında küresel sermayenin kültürel savaş 
kolu haline gelen Netflix şirketinin yapımı “6 
Underground” filmi kelimenin tam manasıyla 
Türkleri karalayan bir film olmuştur. 
Dikkatinizi çekelim, Türkiye Cumhuriyeti Dev-
leti’ni değil tüm Türk dünyasını hedef alan bir 
filmdir bu. 
Resmi internet sitesinde Netflix konuyu şöyle 
özetlemektedir.
“Ölmüş numarası yapan teknoloji milyarderi, 
zalim bir diktatörü alaşağı edecek cüretkâr 
ve kanlı bir görev için uluslararası ajanlardan 
oluşan bir grup kurar.” Zalim diktatör tahmin 
edileceği üzere “Turgistan” devlet başkanıdır 
ve Turgistan’ın hangi ülke ve milleti temsil 
ettiği oldukça açıktır.

Bu zalim diktatör kendi insanlarını F-16 
uçakları ile vurmakta, kimyasal saldırılar 
düzenlemekte, milyonlarca kişi sınır bölgele-
rinde yaşamaktadır. Filmin başında ekranda 
gözüken ve kanlı diktatörün katliamına vurgu 
yapan  “The New York Times” gazetesi “8 
Kasım 2019” tarihini göstermektedir yani olay 
günceldir. Ardından film 4 sene geriye gider. 
Amerikalı kahramanın sınırda diktatörünün 
zulmünden kaçan milyonlarca Turgistan’lı 
mülteciye yardım ederken devletin (diktatö-
rün) F-16 uçakları mültecilerin üzerine kim-
yasal bombalarını bırakırlar. 4 sene öncesinin 
Kasım ayına gittiğimizde (2015)  gerçekte 
karşımıza neler çıkıyor, bakalım mı?

1 Kasım seçimlerinden Ak Parti zaferle çıktı.
19 Kasım Türkiye’de Suriyeli mülteci sayısı 2 
milyonu aştı.
24 Kasım Rus savaş uçağı Türk F-16’ları tara-
fından vuruldu.

Ne kadar ilginç bir ay seçimi yapılmış film 
yönetmeni tarafından değil mi?

“İyi de gerçekte olaylar burada anlatılanın tam 
tersi” demenin bir masanı bulunmamaktadır, 
çünkü külahı tersten giydirmek zaten Holl-
ywood’un uzmanlık alanıdır. 

Filmin sinemalarda oynadığı günlerde med-
yaya düşen ve içinde “F-16’lar” ve “kimyasal 
silahlar” geçen iki haber gözükmektedir. 
Birincisi Türkiye’nin Yunan ve Rum yöne-
timlerinin tehditlerine karşı Kıbrıs Geçitkale 
Üssünü F-16’ların iniş-kalkış yapabileceği 
şekilde hazırlaması, ikincisi ise “Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’la bizzat görüşen ABD Temsilci-
ler Meclisi’nin ilk başörtülü Müslüman vekili 
İlhan Omar, Amerikan Dışişleri Bakanlığı’na 
yazdığı mektupta, Türkiye’nin Suriye’de yürüt-
tüğü Barış Pınarı Harekatı sırasında sivillere 
karşı kimyasal silah kullanıp kullanılmadığının 
araştırmasını istemesidir. (Aralık 2019)

Filmde Diktatör Devlet başkanı kendisine ra-
kip olan demokrasi yanlısı kardeşini öldür-
meyip Hong Kong’da muhteşem bir rezidans 
dairede ev hapsinde tutmaktadır. Kardeşi 
muhteşem bir daire de olsa hapis haya-
tından memnuniyetsizliğini “1603 yılında 
Sultan 1. Ahmet’in Topkapı Sarayında genç 
kardeşini altın varaklı bir kafeste tutması” 
örneğini vererek gösterir.  

Diktatör kardeşin cevabı ilginçtir.

“Ahmet’ten önceki Sultanların kardeşlerini 
ipek çarşafla boğdurtmalarını mı tercih eder-
din?” 

Bu diyaloglar filmde bahsi geçen diktatörün 
hangi ülkeden olduğu konusunda şüphe bırak-
madığına göre tutsak kardeşin “senin de ipini 
çekecekler” sözlerine karşı diktatörün verdiği 
cevaba dikkat çekelim.  

“Kim? Beni Amerika yaptı, Rusya da silahlan-
dırdı.” 

Türkiye’ye yaptırımlar konusunda arka çıkma-
ya çalışan Trump ve Rusya’dan alınan S400’ler 
meselesi bir çırpıda aklınıza gelmiş olmalı. 

Küresel sermayenin kanalı Netflix, küre-
selcilerin büyük korkusu olan muhtemel 
bir Amerika + Rusya + Türkiye ortaklığı 
korkusunu beyaz perdeye çok başarılı bir 
şekilde taşımıştır.

Filmdeki verilen birçok bilinçaltı mesajın 
sadece birkaç tanesini incelemek bile olayın 
vehametini ortaya koymaktadır.  

Mesela diktatöre istihbari yardım sağlayan 
kişilerin İngiliz aksanlı olması, halk devri-
minden kaçış için kullanılacak yat kaptanının 
Alman olması,  yine bu yatı etkisiz hale getiren 
mini denizaltıların Çin yapımı olması, dikta-
törün sık sık Arap ülkelerinde boy göstermesi 
ve kendisine şemsiye tutan geleneksel Arap 
elbiseli hizmetkarlar, ülkenin bayrağının yeşil 
zemin üzerinde ay yıldız sembollü olması, 
sarayın isminin Oğuzkhan Palace (Oğuzhan) 
olması, yatın değerinin 1 milyar Manat olması 
(Türk Cumhuriyetleri para birimi) gibi me-
sajların alt okumalarını yaptığınızda Türk ve 
İslam dünyasının hedef alındığını açıkça fark 
edilmektedir.

Ama en önemlisi diktatörü devirecek halk 
hareketini tetikleyecek operasyona başlanılan 
noktanın “Türgıstanyn Energıya Ministrliği” 
yani “Enerji Bakanlığı” olması.
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Filmin gösterime girdiği ayın hemen başların-
da gelen şu haberi filmin yapım nedenini de 
açıklamaktadır adeta.
“TANAP’ın Avrupa bağlantısı Edirne’de düzen-
lenen törenle gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cum-
hurbaşkanı İlham Aliyev dev projeyi Avrupa’ya 
bağlayacak butona birlikte bastı.”
Yine aynı hafta bültenlere düşen bir başka 
haber:
“ABD’nin yaptırımla tehdit ettiği Rus gazını 
doğrudan Türkiye’ye iletecek Türk Akım boru 
hattı gaz akışına hazır hale getirildi. Projenin 
resmi açılış töreninin 8 Ocak’ta İstanbul’da 
gerçekleştirilmesi planlanıyor. Törene, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya 
Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılması 
bekleniyor.”
Diktatöre karşı halk devrimini başlatan psiko-
lojik operasyonlardan birisi de eskiyi temsil 
eden (Atilla) ve yeniyi temsil eden modern 
giyimli bir devlet adamı heykelinin (Atatürk 
benzerliği şaşırtıcı) havaya uçurulması oldu.     

Ve tam da bu film sinema salonlarında 
gösterime girmişken bir firari FETÖ tetikçisi 
yayınladığı video da “yaptığı izlediği politi-
kalar nedeniyle Erdoğan uluslararası mü-
dahaleyi sanki zorluyor gibi bir durum söz 
konusu. Türkiye’yi uluslararası müdahaleye 
açık hale getiriyor diye düşünmeden edemi-
yorum” sözleriyle adeta müdahale imasında 
bulunması tesadüf olmamalıdır.

Dikkatli gözlerle bakmasanız bile film sektö-
rü egemen güçlerin istekleri doğrultusunda  
bilinçaltınızı gizlice iğfal edecektir.
Bu bağlamda “Ölümcül Makineler” (Mortal 
Engines) filmini incelemek günümüz dünya-
sında ulus devletlerle küresel sermaye arasın-
da coğrafi sınırların kaldırılması/korunması 
denkleminin yanı sıra zenginliğin Doğu’dan 
Batı’ya kayma çatışmasını ve küresel sermaye-
nin gelecek kurgusunu bilinçaltınıza çok güzel 

nakşetmektedir. 
Filmde dünya kuantum silahlarının kullanımı 
sonrasında büyük bir yıkım yaşamış, kurulan 
yeni düzende hayatta kalmaya çalışan insanlar 
yiyecek ve petrol bulma peşine düşmüş, zayıf 
olanlar yok olmuş, şehirler büyük yürüyen ma-
kineler haline gelmiş, “Batı’nın büyük yağmacı 
şehirleri”nin küçük kasabaları yuttuğu yeni bir 
çağ başlamıştır. 
Bu yürüyen şehirlerin en büyüğü Londra’dır 
ve tüm dünyayı dolaşarak küçük kasabaları 
yutmaktadır. Her karesinde gelecek kurguları 
ile ilgili mesajlar içeren filmin ana teması şehir 
devletlerdir. 
Son yıllarda başta Amerika ve Türkiye olmak 
üzere ülkeler büyük bir hızla etraflarına duvar-
lar örmektedirler. Ülkelerin sınırlarına örülen 
bu duvarların bir süre sonra büyük şehirlerin 
etrafına da örülmeye başlanacağının emareleri 
bulunmaktadır.

Mesela 2000’li yılların başından beri İstan-
bul belediye başkanlığına adaylığını koyan  
pek çok belediye başkanının gündeme getir-
diği İstanbul’a pasaportla giriş uygulaması 
ya da “İstanbul Ankara’dan yönetilemez” 
şeklinde beyanatları aslında küresel bir me-
sajın emareleridir.  

Birinci Körfez savaşı ile Irak’ı uçuşa yasak böl-
gelerle üç parçaya bölen akıl Irak’ın tamamen 
işgali sonrasında Amerikalı çuvalcı General 
David Petreus aracılığıyla Irak’ın şehirleri 
içinde duvarlar örerek mezhepsel temelli 
şehir devletler yaratmıştı. Sokaktaki insanlar 
çok farkında olmasa da son dönemde şehir 
devletler meselesi ülkelerin gündemindedir. 
Mesela Trump’ın seçimi kazanmasının ardın-
dan Kaliforniya eyaleti ABD’den ayrılmak için 
kampanya başlatmış, benzer bir durum Brexit 
Referandumu sonrasında Londra Belediye Baş-
kanı Khan’ın Birleşik Krallık’tan ayrılmak için 
referandum yapabilecekleri söylemiyle günde-
me getirilmiş, Amsterdam’ın Belediye Başkan

Yardımcısı Kajsa Ollongren, “Wilders (ırkçı 
parti başkanı) Başbakan olursa, Amsterdam 
cumhuriyetini ilan eder” demişti. 
Asıl mesele ise ülkelerin ardı ardına ilan ettik-
leri yeni ve akıllı şehirler kurma projeleridir. 
Bu “akıllı” şehirlerin “yapay bir zeka ile yöneti-
lerek” dünya da yeni bir medeniyet oluşturma 
iddiasında olduğu, gören gözler için büyük bir 
sır değildir. 
Bu furya ilk olarak Mısır ile başlamış, Kahi-
re’nin doğusunda Çin sermayesi ile 45 milyar 
dolara yeni bir şehir hatta başkent kurulacağı 
haberi 2015 yılında gündeme düşmüş, bunu 
Suud’un “Neom” projesi takip etmişti. Hatta 
Suud, Robot Sophie’ye vatandaşlık vererek bu 
işin sadece yeni bir şehir meselesi olmadığını 
gözler önüne sermiştir. Geçtiğimiz sene Micro-
soft’un sahibi Bill Gates de bu kervana katılmış 
ve Arizona eyaletinde akıllı şehir kurma çalış-
malarına başlamıştır. 
Ama asıl bomba “Kuşak-Yol” projesiyle dün-
yaya yeni bir ticaret rotası kazandırmaya 
çalışan Çin’den gelmektedir. Kimsenin yaşa-
madığı yerlere kurduğu devasa yeni yerleşim 
bölgeleriyle  “hayalet şehirler” inşa ettiği 
şeklinde dalga geçilen Çin, buraları yavaş 
yavaş ve belli bir plan çerçevesinde doldur-
maktadır. 

Önümüzdeki 10 -15 yılda Çin’in en az 15 
“akıllı mega şehir” kuracağı ve bu şehirleri çok 
yüksek 5G teknolojisi ile donatacağı söylen-
mektedir. Böyle bir durumda artık dünyanın 
merkez şehirlerinin New York, Paris, Londra 
gibi şehirler olamayacağı açıktır. 
Ayrıca Çin ve ABD’nin kuantum silahlanma 
yarışına girdiğini gösteren haberleri de dikka-
te alarak “Ölümcül Makineler” filminde tüm 
bunların nasıl harmanlanarak paketlendiğine 
ve bilinçaltımıza servis edildiğine bakalım. 
“Yürüyen Londra şehri, yerleşik yaşayan ve 
Çin seddi gibi bir duvarla korunan doğuda-
ki büyük şehre doğru harekete geçer. Amacı 
duvarı yıkıp bu şehri ve yerleşik uygarlığı 

da talan etmektir. Ama bir robot tarafından 
büyütülmüş filmin kahramanlarından biri olan 
ve yüzünü kırmızı bir poşu ile örten bir kız 
(kırmızılı kadın imajına dikkat), filmin ikinci 
yarısında sahne alan kadın mı erkek mi oldu-
ğu belli olmayan bir Doğulu birey (cinsiyetsiz 
temasına dikkat) ve aşağı sınıfta yer aldığı 
için hor görülen Londralı bir erkek, Londra 
şehrini durdurmak için el ele verirler. Londra 
şehri, Doğu’nun (Çin seddi gibi olan) duvarına 
kadar gelir. Londra yağmacı şehrinin zirvesin-
de yer alan St. Paul katedralinin kubbesi açılır, 
içinden yılan görünümlü bir kuantum silahı 
çıkarak duvarı hedef alır ve vurmaya başlar.” 
Görüldüğü üzere film bir bilim-kurgu havasın-
da bilinçaltımıza yapımcıların gelecek kurgu-
sunu yerleştirmektedir.  

Filmlerin toplulukları harekete geçirme gü-
cünün yadsınamayacağına en iyi örnekler-
den biri kuşkusuz 2019 yapımı “Joker” filmi 
olmuştur. Masum, toplumda itilmiş, adeta 
görünmez bir adamın acımasız bir suçlu 
haline gelmesi sürecini anlatan film, ağır 
psikolojik sorunları olan, hastalığı yüzün-
den toplum tarafından dışlanmış, babasız 
büyümüş, evde hasta annesine bakan, geçim 
sıkıntısı içinde hayatını palyaçoluk yaparak 
kazanmaya çalışan bir kişiyi konu alıyor. 

Sıklıkla maruz kaldığı zorbalıklardan en so
nuncusunda, kendisini döven üç Wall Street 
bankacısını trende öldürmesi ile birlikte bu iti-
lip kakılmış, horlanmış, ezilmiş adamın içinde 
bir şeyler kopuyor ve hayattan, güçsüzü ezen 
sistemi oluşturan güçlülerden, zenginlerden 
intikam alma yolculuğuna başlıyor. Filmin so-
nunda bu intikam yolculuğuna şehrin (Hayali 
Gotham şehri ama siz bunu New York olarak 
okuyun) bütün ezilmişleri de katılacaktır.  
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Şili’den İspanya’ya, İngiltere’den Lübnan’a, 
Irak’tan Hong Kong’a kadar tüm dünyada so-
kakların yandığı haberleriyle eş zamanlı olarak 
“Joker” filminin vizyona girmesini vurgulamak 
için bir tweet mesajı atmıştık:

“Sinemanın gücü mü diyelim, öngörü yeteneği 
mi diyelim, planlama başarısı mı diyelim? En 
iyisi yorumu size bırakalım.”

Mesajımıza gelen bir cevap filmin yapımcı-
larının tam olarak amaçladıkları etkiyi elde 
ettiklerinin göstergesi gibidir. 

“Mevcut sistemde dünya ve insanların yaşadı-
ğı yozlaşmış düzen giderek daha fazla Got-
ham’dakine benziyorsa insanların da jokerleş-
mesinden daha doğal ne var? Bütün bunların 
komplo olma ihtimali var mı, illa ki vardır ama 
isyanın haklı gerekçeleri de olabilir. Benim 
aylık gelirim 1000 dolar değilken beni beğenip 
maaşlı olarak bile çalıştırmayan sermayedarın 
serveti milyar dolarla ölçülüyorsa, hatta onun 
da üzerinde birileri “o dolarları karşılıksız 
basma ayrıcalığı” elde etmişse ben de jokerim 
kardeşim”.

“O dolarları karşılıksız basma ayrıcalığı elde 
etmişse ben de jokerim kardeşim” tahliline 
binaen “Joker” karakterinin tam da büyük eko-
nomik krizin çıktığı 2008 yılı yapımı “Batman 
- Kara Şövalye” filminde verdiği mesajı hatırla-
talım mı? 

Gülerek ateşe verdiği üst üste yığılmış milyar-
larca Doları yakarken Joker ne diyordu?

“Bu para ile ilgili bir şey değil. Bu mesaj gön-
derme. Her şey yanacak.” 

2008 yılında Amerika’da meydana gelen 
ekonomik krizi atlatmak için 200 yıllık 
tarihinde bastığı paranın dört katını basan 
Amerika’yı ve tüm dünyaya neredeyse faizsiz 

dağılan sıcak parayı hatırlayalım.

2012 yılında gösterime giren “Batman, Kara 
Şövalye Yükseliyor” filminde kötü adam rolü-
nü bir süreliğine Joker’den alan Bane karakte-
rinin Wall Street binasını bastığında kendisine 
“burası Wall Street, burada çalacak para yok” 
diyen borsa simsarına verdiği cevap neydi?

“O zaman siz niye buradasınız?”

Wall Street’i elektronik olarak soyduktan sonra 
küresel finansın merkezi Manhattan’a (filmde 
Gotham olarak geçmesine bakmayın) atom 
bombası yerleştirip şehri ana karaya bağlayan 
köprüleri havaya uçuran Bane, şehri tümüyle 
teslim aldıktan sonra zenginleri halk mahke-
melerinde yargılayıp infaz etmişti. 

Gerçek hayatta ise “Batman: Kara Şövalye 
Yükseliyor” filminin galasının yapıldığı Colo-
rado eyaletinin Aurora kentinde 20 Temmuz 
2012’de “Joker”i taklit etmeye çalışan bir kişi 
sinema salonunu basarak 12 kişiyi öldürmüş-
tü. 

2005 yılında gösterime giren “V for Vendetta” 
filmi ile 2006 yılında kurulan WikiLeaks aynı 
programın parçaları mıdır sorusu hiç aklınıza 
gelmiş miydi?

2008 küresel ekonomik krizi ve küresel gıda 
sıkıntısını, onu takip eden ve 2010 yılının 
Aralık ayında başlayan Arap baharını, 2011 
yılının Eylül ayında ekonomik eşitsizliği pro-
testo amacıyla New York’ta başlatılan “Wall 
Street’i işgal et” eylemlerini de burada not 
edelim.

Tüm bu gösterilerde protestocuların taktığı 
maske baskıcı hükümete direnen “V for Ven-
detta” filminde kahramanın kullandığı maske 
değil miydi?  

Filmin konusunu hatırlayalım mı?

V,  2020 yılında ve İngiltere’de geçiyor. Ülke, 
son derece baskıcı bir toplum düzenini yaşa-
maktadır. Türlü yasaklar ve engellerle idare 
edilen halk, şiddet yanlısı bir konuma gel-
miştir. Bu kargaşanın orta yerinde görünen 
gizemli V, belaya bulaşmış masum bir kadın 
olan Evey’i kurtarır. Ancak bu kurtarış, tam da 
ulusun kurtuluşunu temsil eder, çünkü onun 
davranışı aslında toplumun uyanışını tetikle-
yen ve başkaldırıyı başlatan unsurdur. Tam da 
bu sebeple artık insanlık adına bir ayaklanma 
zamanıdır.

Ve bugünlerde tüm dünyaya yayılan protesto-
larla ilgili gazetelere yansıyan haberler:

“Joker protestoların yeni yüzü”

“Batman’in kötü karakteri ‘Joker’ için ABD’de 
alarma geçildi. Filmin gösterileceği sinema 
salonlarında güvenlik önlemleri üst düze-
ye çıkarıldı. Filme girerken maske takılması 
yasaklanırken, polis sinemaların önünde nöbet 
tutacak.”

“Ortadoğu’da Joker alarmı. Yeniden başlayan 
kitlesel eylemlerde sinemalarda gişe rekoru 
kıran Joker filminin karakteri sokakları doldu-
ran Arap gençliğinin sisteme karşı duydukları 
öfkenin yüzü oldu. Lübnan ve Irak’taki göste-
rilerde genç eylemciler yüzlerini Joker karak-
terine boyadı. Son olarak Kuveyt’te bir sosyal 
medya fenomeni, Joker kılığındaki görüntüle-
rinin yüzbinlerce kez paylaşılmasının ardından 
tutuklandı.”

Filmde seyrederken sizin bile “ne yapacaksan 
yap artık, vur, kır, parçala” bir insan hayat ve 
güçlüler tarafından bu kadar sıkıştırılmamalı 
dediğiniz Joker’in maskesini takmış insanlar 
ellerinde “V” bayrakları ile meydanlarda öfke-
lerini kusuyorlar.

Dünya halkları, ellerine geçiremedikleri/
seslerini duyuramadıkları siyasetçilere, 
yolsuzluklara, yönetilemeyen ekonomilere, 
kısaca 7/24 bile çalışsalar ellerine insan 
gibi yaşayacakları bir şey geçmemesine öfke 
dolular, yorgunlar, bitikler ve kaybedecekleri 
bir şey kalmadı. 

Tıpkı Joker’in elinde silahıyla “artık kaybede-
cek bir şeyim kalmadı” diyerek intikam yolcu-
luğuna çıkması gibi.

Beyrut’taki gösterilere Joker maskesiyle katı-
lan bir genç kadın Amerikan Wired dergisine 
verdiği görüşte “Yüzümü bu şekilde boyama-
mız karakterle empati kurmamızın neticesi. 
Çünkü yüzünü boyamadan önce sefil bir haya-
tı vardı. Kimse onunla ilgilenmiyor, kimse din-
lemiyordu. Hayal kırıklığına uğramış, öfkeliydi 
ve sonunda çıldırdı, bugün Lübnan’da olan da 
budur” ifadelerinin anlamı nedir?

“Çıldırıp etrafı yakmazsam beni dinleyen 
kimse çıkmayacak” çaresizliği, sıkıştırılmışlığı 
değil mi?

ABD Başkanı Trump’ın eski danışmanı Avru-
pa sağını örgütlerken AB komisyonu başkanı 
ise veda konuşmasında “aptal milliyetçilikle 
mücadele edin” derken, dünya halkları yüzde 
50/50 olacak şekilde tam ortadan bölünerek 
iyice kutuplaştırılıyor.
 
Tüm dünyada politikacıların yolsuzlukları, 
makamları vasıtasıyla yaptıkları gereksiz 
lüks harcamaları, halklara kan kusturan 
ve ardı arkası kesilmeyen vergi artırım-
ları, zamlar konuşuluyor ve tüm bunlar 
belli merkezler tarafından insanların sinir 
uçlarına dokunacak şekilde daha da köpür-
tülüyor. 
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Ve bu adaletsizlikten sadece politikacılar değil 
onları kukla gibi ellerinde oynatan büyük iş 
çevreleri, zenginler de doğrudan sorumlu 
tutulurken Joker filminde yerde duran bir ga-
zetenin manşeti dikkatli gözlerden kaçmıyor.

“Yeni dalga, zenginleri öldür.” 

Tıpkı “Batman, Kara Şövalye Yükseliyor” 
filminde New York zenginlerinin ve yolsuz 
politikacıların halk mahkemelerinde yargılanıp 
infaz edilmeleri gibi.

Joker, ABD’de 17 yaş altındakilerin yetişkin ol-
madan izleyemediği ve 1 milyar dolar hasılat 
yapan ilk film oldu.

Ve Joker, Çin’de vizyona girmedi.

Film endüstrisinin sadece kar amacı güden bir 
eğlence sektörü olmadığının bir başka delili 
ise uzunca bir süredir taciz iddiaları ile gün-
demde olan Hollywood’un en önemli yapımcı-
sı Harvey Weinstein’in “eski” Mossad ajanlarını 
sinema oyuncularını takip ettirmek için tuttu-
ğu haberleridir. 

Haberde, izlemelerin taciz meselesi için yapıl-
dığı söylense de bu izlemeler çok daha vahim 
bir etki ajanlığı operasyonunu da gizliyor 
olabilir. 1940’lı yılların sonunda Komünizm 
ile mücadele ile ünlenen Amerikalı Senatör 
McCarthy’nin komünist düşüncede olmasın-
dan şüphelendiği Hollywood oyuncu, yazar ve 
yönetmenleri üzerinde uyguladığı cadı avı ve 
oluşturduğu kara listeden muzdarip olanların 
öyküleri hala canlı bir şekilde hatırlanmak-
tadır. Dolayısıyla bu İsrail dostu Yahudi asıllı 
yönetmenin eski İsrail Başbakanı’nın ve Mos-
sad ajanlarının yardımını alarak ne tür izleme, 
yıldırma, caydırma, ekarte etme taktiklerini 
kimler üzerinde uyguladıkları çok uzun süreli 
bir araştırmanın konusu olacaktır. Ama bu 
endüstrideki Yahudi hakimiyeti yüzünden bu 
konunun bir kaç ay içinde unutturulacağına 
eminiz.

Dolayısıyla, sinema bir eğlence sektörü 
olmaktan çıkmış ve oldukça uzunca bir 
zamandır devletler arası savaş alanının bir 
parçası, egemen güçlerin kitleleri harekete 
geçirme ya da yıldırma aracı haline gelmiş-
tir. 



BAĞIŞLARINIZLA BİZİ DESTEKLEYEBİLİRSİNİZ.
YOU CAN SUPPORT US WITH YOUR DONATIONS.

VAKIFBANK / ÜSKÜDAR ŞUBESİ  : TR89 0001 5001 5800 7297 5957 51
TÜRKİYE FİNANS / ÜSKÜDAR ŞUBESİ : TR43 0020 6000 0801 2941 7300 01
POSTA ÇEKİ HESABI   : 6237145




