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Uluslararası Hak İhlalleri  
İzleme Merkezi / UHİM
International Center For Watching 
Violation of Rights
Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi (UHİM), dünyada yaşanan hak 
ihlallerini inceleme, araştırma ve raporlama çalışmalarını yürütmek üzere 
2010 yılında kurulmuştur. UHİM, doğrudan ya da dolaylı olarak hak ihla-
li sayılabilecek olayların tespitini, bunları yorumlandıktan sonra her türlü 
basın yayın organı ve iletişim araçları yoluyla kamuoyunun bilgilendirilmesi 
amaçlanmaktadır. 

Her yıl dünya genelinde siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel ve çevre konu-
ları üzerinden birçok hak ihlali gerçekleşmektedir. Ülkelerin, kurumların 
ya da küresel güç odaklarının gerçekleştirdiği ihlaller hem bireysel hem de 
toplumsal zararlara yol açmaktadır. Bu anlamda öncelikle hakkın ve ihlalin 
tanımlarının yapılması; birey, toplum ve devletlerin işleyişindeki hukuk ve sı-
nırların belirlenmesi ihlalin boyutlarını ölçmek bağlamında da önemlidir. İh-
lallerin tespiti, bunların hem kamuoyuna sunulması hem de karar vericilere 
sunulması, hak alanının genişle- tilmesi bağlamında önem arz etmektedir. 

UHİM 2010’dan itibaren her yıl Dünya Hak İhlalleri Raporu yayımlamaktadır. 
Bu raporlarda özellikle küresel hegemon güçlerin neden olduğu ihlaller öne 
çıkarılmaktadır. Raporlarda, Ba- tılı ülkelerin tanımı gereği gelişmekte olan 
ülkeler üzerinde kurduğu baskı ve ihlal tanımına girecek uygulamaları göz 
önüne serilerek bunların toplu bir fotoğrafı çekilmektedir.
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Sunuş 

2010 yılında kurulmuş olan Uluslararası Hak İhlal-
leri İzleme Merkezi (UHİM), bu tarihten itibaren  her 
yıl periyodik olarak dünya hak ihlalleri raporu yayım-
lamaktadır. Bu raporlarda, gelişmiş ülke statüsünde 
olan küresel güçlerin diğer ülkeler üzerinde ve kendi 
ülkeleri içerisinde yarattığı ihlaller incelenmektedir. 
Pandeminin etkisinde kalan 2020-2021 yılları da, dün-
ya hak ihlallerinin her alanda zirve yaptığı bir dönem 
oldu. UHİM olarak iki yıllık süreci kapsayan bir rapor 
hazırlanmıştır. Rapor yedi ayrı ana konuda alanın uz-
manlarının araştırmaları sonucunda hazırlanmıştır. 
2020-2021 hak ihlalleri raporunda; çevre, eğitim, hu-
kuk, medya, ekonomi, siyaset, sağlık üst başlıklarında 
bölümler bulunmaktadır. Her bir bölüm kendi içinde 
ilgili konularda gerçekleşen ihlalleri ve sonuçlarını to-
parlayarak örnekleri ile sunmuştur. 

Her insan için eşit ve devredilemez olan insan hakları-
nın gerçekleştirilmesi ve korunması, tüm toplumların 
en esaslı hedefidir. Bununla beraber insan haklarının 
küresel anlamda hayata geçirilmesindeki başarısızlık 
her geçen yıl giderek artmaktadır. COVID-19 pandemisi-
nin yarattığı şartlardan önce de küresel ölçekte benzer 
ihlaller gerçekleşse de virüs, tüm dünyada halihazırda 
devam etmekte olan insan hakları ihlallerini derinleş-
tirdi ve onlara yenilerini ekledi. Bu açıdan 2020-2021, 
insanlık için unutulmayacak fakat belki de bir dönüm 
noktasını başlatacak olan yıllar olarak tarihe geçti.

Küresel salgın tüm dünyada engelliler, yaşlılar ve mül-
tecilerden oluşan savunmasız gruplar başta olmak 
üzere tüm insanları orantısız bir şekilde etkilemiş; 
evde bakım ve sağlık hizmetlerinden mahrum bırak-
mıştır. Salgın bahanesiyle iltica başvurularına izin ve-
rilmemiş, kadına yönelik ev içi şiddet artmış, yapısal 
ırksal ve sosyal eşitsizliklere maruz kalan insanlar 
marjinalleştirilmiş ve zorunlu karantinaya mahkum 
edilmiştir. Gelişmiş ülkeler olarak anılan birçok ülkede 
ihlaller çarpıcı şekilde orantısız arttı. ABD’de son iki yıl 
içerisinde çoğunluğu siyah olmak üzere yaklaşık 2300 
kişi polis kurşunu ile hayatını kaybetti. 2021 yılında İs-
rail, çoğunluğu çocuk ve savunmasız sivil olmak üzere 

Introduction
The International Center for Watching Violations of Ri-
ghts (UHIM), which was established in 2010, has been 
publishing world rights violations report periodically 
every year since then. In these reports, the violations 
committed by global powers within their own regions 
and on less developed countries are examined. The ye-
ars 2020-2021, which were under the influence of the 
pandemic, were a period when the world’s rights viola-
tions peaked in every field. As UHİM, a report covering 
the two-year period has been prepared. The report has 
been prepared as a result of expert researches in the 
field on seven different main topics. Articles on envi-
ronment, education, law, media, economy, politics and 
health have been prepared in the 2020-2021 rights vio-
lations report. Each section summarized the violations 
and their results on the relevant issues and presented 
them with examples. 

The realization and protection of human rights, which 
are equal and inalienable for every human being, is the 
most fundamental goal of all societies. However, the 
failure in the global realization of human rights is inc-
reasing with each passing year. Although similar viola-
tions occurred on a global scale before the conditions 
created by the COVID-19 pandemic, the virus deepened 
and added new human rights violations that are already 
ongoing all over the world. In this respect, 2020-2021 
went down in history as years that will not be forgotten 
for humanity, but will perhaps initiate a turning point. 

The global epidemic has disproportionately affected all 
people around the world, especially vulnerable groups 
consisting of the disabled, the elderly and refugees, 
depriving them of home care and health services. Asy-
lum applications were denied under the pretext of the 
epidemic, domestic violence against women increased, 
people exposed to structural racial and social inequa-
lities were marginalized and condemned to mandatory 
quarantine. Violations have increased dramatically and 
disproportionately, in many so-called developed count-
ries. About 2,300 people, mostly black, have been killed 
by police bullets in the United States over the past two 
years. In 2021, Israel massacred many people, most of 



birçok insanı katletti. İslamofobik saldırılar özellikle 
Avrupa kıtasında aritmetik şekilde artmaya devam etti. 
Hanau Katliamı da olmak üzere, Almanya’da Müslüman 
kişi ve kurumlara karşı 900’den fazla saldırı kayıt altına 
alınırken; Akdeniz ve Ege suları, Avrupa Birliği’nin kara 
sınırları mültecilere mezar oldu.

Salgın dolayısıyla dünyadaki çocukların yarısı okul 
dışında kalarak eğitimine ara vermek zorunda kaldı. 
Eğitimin sürdürülebilirliği ve niteliği hususundaki is-
tatistikler dünya genelince ciddi sorunları gösteriyor-
ken pandemi ile eğitime erişimin kısıtlı imkanları bu 
sorunların daha da büyümesine neden oldu. Hindistan 
Ve Doğu Türkistan gibi bölgelerde iptidai müdahaleler-
le kesintiye uğrayan eğitim hakkı, Avrupa’da kuvveden 
fiile geçen ayrımcı politikalar ve başörtüsü yasaklarıyla 
taçlandırılarak devam etti.

Yaşam hakkı, kişi güvenliği, yasalar önünde eşitlik, ay-
rımcılığa uğramama, ifade özgürlüğü ve barışçıl top-
lanma hakları da dahil olmak üzere  insan hakları ihlal-
lerine ilişkin uzun süredir var olan endişeler zirve yaptı. 
Ekonomik manipülasyon, gelir dağılımındaki adaletsiz-
lik ve servet dağılımındaki dengesizlik gittikçe derinleş-
ti. Çevre hakkı ve ihlali bağlamında yapılan inceleme-
lerde gittikçe artan hava kirliliği, temiz su kaynaklarının 
yok edilmesi, iklim değişikliği, orman yangınları, azalan 
bio-çeşitlilik, giderek artan karbon salınımı; moda en-
düstrisi dolayısıyla yok olan doğal çevre ve türler, plas-
tik atıklar yakın geleceğimiz hakkında endişelendiren 
sonuçları gözler önüne serdi.  

2020-2021 yıllarında gerçekleşen insan hakları ihlal-
lerinin çok büyük bir kısmı, evrensel insan haklarının 
en temel garantörleri olan devletler tarafından bizzat 
veya dolaylı olarak gerçekleştirildi. Tüm dünyada gide-
rek artan ırkçılık, ayrımcılık ve eşitsizlik, hukuk; siya-
set, ekonomi, sağlık ve eğitim gibi birçok alanda giderek 
yükselişe geçti ve birçok kişiyi temel haklarından mah-
rum bıraktı.

UHİM olarak 2020-2021 yıllarında gerçekleşen insan 
haklarının bir bölümünü ele aldığımız bu raporda dün-
yadaki insan hakları ihlallerinin büyük çoğunluğunun 
fâili olan Çin, Amerika, Rusya, İsrail ve bazı Avrupa 

which are children and vulnerable civilians. Islamopho-
bic attacks continued to increase numerically, especi-
ally on the European continent. While more than 900 
attacks against Muslim persons and institutions in Ger-
many, including the Hanau Massacre, were recorded, 
Mediterranean and Aegean waters and the land borders 
of the European Union became graves for refugees.

Due to the epidemic, half of the children in the world 
had to interrupt their education by staying out of scho-
ol. While the statistics on the sustainability and quality 
of education show serious problems worldwide, the 
limited opportunities of access to education with the 
pandemic caused these problems to grow. The right to 
education, which was interrupted by rudimentary inter-
ventions in regions such as India and East Turkestan, 
was also interrupted by similar interventions such as 
discriminatory policies and headscarf bans in Europe. 

Long-standing concerns about human rights violati-
ons, including the right to life, personal security, equ-
ality before the law, non-discrimination, freedom of 
expression and the rights to peaceful assembly have 
culminated. Economic manipulation, inequality in in-
come distribution and inequality in wealth distribution 
have deepened. In the investigations made in the con-
text of environmental rights and violations, increasing 
air pollution, destruction of clean water resources, 
climate change, forest fires, decreasing bio-diversity, 
increasing carbon emissions, the natural environment 
and species that have disappeared due to the fashion 
industry and plastic waste have revealed worrying re-
sults about our near future.  

The vast majority of human rights violations that took 
place in 2020-2021 were personally or indirectly per-
petrated by states, the most fundamental guarantors 
of universal human rights. Increasing racism, discri-
mination and inequality all over the world has been on 
the rise in many areas such as law, politics, economy, 
health and education and deprived many people of their 
basic rights. 

In this report, in which we discussed some of the human 
rights violations that took place in the years 2020-2021, 
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ülkelerinin ihlallerine ağırlık verdik. Bu devletler tara-
fından desteklenen veya kontrol edilen sivil toplum ku-
ruluşlarının taraflılığı ve medya manipülasyonları se-
bebiyle en iyi ihtimalle görmezden gelinen bu ihlalleri 
ön plana çıkararak farkındalık uyandırmak UHİM’in en 
temel misyonlarından biridir. Bu konuda artan farkın-
dalığın, siyasi-ekonomik yaptırımlar gibi çeşitli caydırı-
cılar üzerinden insan hakları ihlallerinin son bulması-
na yol açmasını temenni ediyoruz.

as UHİM, we focused on the violations of China, Ameri-
ca, Russia, Israel and some European countries, which 
are the perpetrators of the vast majority of human righ-
ts violations in the world. Raising awareness by highli-
ghting these violations, which are at best ignored due to 
the bias and media manipulations of non-governmental 
organizations supported or controlled by these states, 
is one of the most fundamental missions of UHİM. We 
hope that the increased awareness on this issue will 
lead to an end to human rights violations through va-
rious deterrents such as political-economic sanctions.

Veysel Başar 
UHİM Başkanı / Chairman of the UHIM
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Giriş 

Dünya kentleşip sanayileştikçe ve iklim değişikliği-
nin etkileri arttıkça, çevresel krizler dünya genelinde 
insanların yaşamlarını, sağlıklarını ve geçim kaynakla-
rını giderek daha fazla mahvedecektir. Endüstriyel ma-
dencilik, büyük ölçekli barajlar, ormansızlaşma, evsel 
su ve sanitasyon sistemleri ve ağır kirletici endüstrilere 
ilişkin yasal düzenleme ve yaptırım eksikliği, bir dizi in-
san hakkı ihlaline yol açabilir. Çevre haklarını savunan 
aktivistler ve vatandaşlar, yıldırma, yasal taciz ve ölüm-
cül şiddetle karşı karşıya kalabilir. Çevresel zararın ilk 
kurbanları, genellikle çevre sorunlarına ilişkin karar 
alma ve kamusal tartışmalara katılma fırsatına sahip 
olmayan ve zararını tazmin edebilecek bağımsız mah-
kemelere kısıtlı erişme imkanına sahip olan yoksul ve 
marjinalleştirilmiş topluluklardır (Cedillo, 2012). 

Temiz çevre hakkının asli unsurları arasında güven-
li bir iklim, temiz hava, temiz su ve yeterli sanitasyon; 
sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde üretilmiş gıda, barın-
ma, çalışma ve vakit geçirme için toksik olmayan or-
tamlar; sağlıklı biyolojik çeşitlilik ve ekosistemler yer 
alır. Bu unsurlar, devletlerin “iklim sistemine tehlikeli 
antropojenik müdahaleyi önlemeyi” veya başka bir de-
yişle güvenli bir iklimi korumayı taahhüt ettiği Birleş-
miş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi gibi 
uluslararası çevre anlaşmaları kapsamında yapılan 
taahhütlerle bilgilendirilir. Devletlerin ve hükümetlerin 
iklim değişikliğini önlemek için yeterli çabayı göster-
memesi sağlıklı bir çevre hakkının ihlalini oluşturur 
(Boyd, 2019).Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli 
(Intergovernmental Panel on Climate Change-IPCC)’ne 
göre ekonomik, kültürel, politik, kurumsal veya başka 
bir şekilde marjinalleştirilmiş insanlar iklim değişikli-
ğine karşı daha kırılgan ve savunmasızdır. Temiz çevre 
hakkının unsurlarından biri olan güvenli bir iklimde 
yaşamanın ihlal edildiği durumların birçoğu farklı eşit-
sizlikler ve kırılganlıklar oluşturmaktadır. Bu kırılgan 
marjinalleşmeyi yaratan yoksulluk, cinsiyet, yaş, en-
gellilik, coğrafya, kültürel veya etnik kökenden kaynak-
lanan farklılıklardır (Field, Barros, & Intergovernmen-
tal Panel on Climate Change, 2014).

İklim değişikliği, küresel ısınma ve çevresel felaket-
ler, ortaya çıkmalarına en az katkısı bulunanları ve çev-

Introduction 

As the world urbanizes and industrializes and the 
effects of climate change increase, environmental cri-
ses will increasingly destroy people’s lives, health and 
livelihoods around the world. The lack of legal regu-
lation and sanctions on industrial mining, large-scale 
dams, deforestation, domestic water and sanitation 
systems, and heavily polluting industries can lead to 
a number of human rights violations. Activists and ci-
tizens defending environmental rights can face inti-
midation, legal harassment and deadly violence. The 
primary victims of environmental damage are poor and 
marginalized communities, which often do not have the 
opportunity to take decisions on environmental issues 
and participate in public discussions, and have limited 
access to independent courts that can compensate for 
their damage (Cedillo, 2012). 

Among the fundamental elements of the right to a 
safe climate are a clean environment, clean air, clean 
water and adequate sanitation, healthy and sustainab-
ly produced food, a non-toxic and healthy environment 
for shelter, work and spending time, biodiversity and 
ecosystems services. These elements are informed by 
commitments made under international environmen-
tal agreements, such as the United Nations Framework 
Convention on Climate Change, in which states commit 
to “prevent dangerous anthropogenic interference with 
the climate system” or, in other words, to maintain a 
safe climate. The failure of states and governments to 
make sufficient efforts to prevent climate change cons-
titutes a violation of the right to a healthy environment 
(Boyd, 2019).According to the Intergovernmental Panel 
on Climate Change (IPCC), people who are economi-
cally, culturally, politically, institutionally or otherwise 
marginalized are more vulnerable to climate change. 
Many of the situations in which living in a safe clima-
te, which is one of the elements of the right to a clean 
environment, are violated, create different inequali-
ties and vulnerabilities. It is differences arising from 
poverty, gender, age, disability, geography, and cultural 
or ethnic background that create this fragile margina-
lization (Field, Barros, & Intergovernmental Panel on 
Climate Change, 2014).

Climate change, global warming and environmental 
disasters affect those who have the least contribution 
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resel etkilere uyum sağlamak veya bunlarla başa çık-
mak için en az kaynağa sahip olanları etkiler. Örneğin, 
kuraklık yaşandığında az gelişmiş ülkelerdeki kadınlar 
ve çocuklar, su ve odun toplama gibi aile içi kültürel 
rollere bağlı olarak genellikle erkeklere göre daha çok 
etkilenir. Öte yandan, erkek çiftçiler de kuraklık oldu-
ğunda yaşadıkları ekonomik sıkıntılar nedeniyle yük-
sek intihar riskleriyle karşı karşıyadır. 

Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi 2018 yılında iklim 
değişikliğinin kadınlar üzerindeki etkilerini şu şekilde 
şekilde açıklamıştır:

• Afetler, kadınlar üzerinde orantısız bir etkiye 
sahiptir. 

• Kadınlar evlerinde, topluluklarında ve ülkele-
rinde daha fazla finansal ve kaynak kısıtlaması, 
bilgiye daha düşük düzeyde erişim ve daha az 
karar verme yetkisiyle karşı karşıyadır.

Komite Devletleri, devletlere yönelik tavsiyelerinde 
defalarca uyum, hafifletme, afet riskinin azaltılması ve 
iklim finansmanı ile ilgili tüm kararlarda insan hakla-
rına dayalı bir yaklaşım benimseyerek kadınların yaşa-
dığı bu orantısız savunmasızlığı dikkate almaya çağır-
mıştır (Boyd, 2019, s. 23).

1. Çevre Hakkı ve Uluslararası Çözüm Arayışları
1.1. Çevre Hakkı

Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı olarak ifade edi-
lebilecek olan çevre hakkı, tüm insanları içine alan 
mutlak bir haktır. Çevrenin korunması, tahrip olmuş 
çevrenin eski haline getirilmesi ve bunun için gerekli 
önlemlerin alınması çevre hakkının konusunu oluş-
turur. Çevre; hava, su, toprak, doğal kaynaklar, flora 
ve faunadan oluşur. Çevre hakkının yararlanıcısı olan 
insanlar ve insanlar tarafından oluşturulan devlet, 
kamu kurumları veya özel kurumlardır. Bu yararlanı-
cılar çevre hakkına mutahap olurlar. Gelecek kuşak-
lar ise, çevreye karşı sorumlu olmasalar dahi çevre 
hakkından yararlanıcı olurlar. Çevre yararlanıcılarına 
insan dışında bir canlının eklenmemesi nedeni ise 
onların çevre hakkına karşı sorumluluklarının olma-
masıdır. İnsanın yararlanıcı olduğu çevreye zarar ver-
mesi, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını engelllemez 
(Bilir & Hamdemir, 2011, s. 143).

to their occurrence and those who have the least re-
sources to adapt to or cope with environmental impa-
cts. For example, when there is drought, women and 
children in underdeveloped countries are usually more 
affected than men due to domestic cultural roles such 
as water and wood harvesting. On the other hand, male 
farmers also face high suicide risks due to the econo-
mic hardships they experience when there is a drought. 

In 2018, the Committee on the Elimination of Disc-
rimination explained the effects of climate change on 
women as follows:

• Disasters have a disproportionate impact on 
women. 

• Women face greater financial and resource 
constraints in their homes, communities and 
countries, lower levels of access to information 
and less decision-making authority.

The Committee has repeatedly called upon States 
in its recommendations to States to take into account 
the disproportionate vulnerability experienced by wo-
men by adopting a human rights-based approach in 
all decisions regarding adaptation, mitigation, disaster 
risk reduction and climate finance. (Boyd, 2019, s. 23).

1. Environmental Rights and International Solutions
0.1. The Right to the Environment

The right to the environment, which can be expres-
sed as the right to live in a healthy environment, is an 
absolute right that includes all people. Environmental 
protection, restoration of the destroyed environment 
and taking the necessary measures for this constitute 
the subject of the right to the environment. The envi-
ronment consists of air, water, soil, natural resources, 
flora and fauna. They are state, public institutions or 
private institutions created by people and persons who 
are beneficiaries of the right to the environment. The-
se beneficiaries agree on the right to the environment. 
Future generations, on the other hand, will be benefi-
ciaries of the right to the environment, even if they are 
not responsible for the environment. The reason why 
no living being other than a human being is added to 
the environmental beneficiaries is that they do not have 
any responsibility for the right to the environment. A 
person has the right to live in a healthy environment, 
even if it harms the environment in which he is a bene-
ficiary. (Bilir & Hamdemir, 2011, s. 143)
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1.2. Tarihsel Süreç ve Uluslararası  
Çözüm Arayışları

Küreselleşme sonrası dünyada artan eşitsiz ve ça-
tışmacı ortamda ortaya çıkan hak talepleri içinde ka-
pitalizmin ve eşitsiz tüketimin karşısında kolektif hak 
talepleri içeren üçüncü kuşak haklar doğmuştur. Çevre 
hakkı da üçüncü kuşak haklardan biridir. 

Doğadaki sanayileşme ve kentleşme nedenli tah-
ribat, bireyciliğin toplumsal faydaya tercih edilmesi, 
doğaya kar ve sermaye gözüyle bakılması ile sürdü-
rülebilirliğini tehlikeye atmak çevre hakkı ihlallerinin 
başında gelir. Doğal kaynakların tüketilmesi, tahribatı, 
kirlenmesi ve bozulması karşısında uluslararası top-
lum harekete geçme kararı almıştır.

1.2.1. Birleşmiş Milletler Çevre ve  
İnsan Konferansı

İlk kez 1972’de Stockholm’de 
gerçekleşen Birleşmiş Millet-
ler Çevre ve İnsan Konferan-
sı’nda gündeme gelen çevre 
hakkı, 100’den fazla ülkenin 
katılımıyla yayınlanan Sto-
ckholm Bildirisi’nde yer al-
mıştır. Bildirinin ilk madde-
sinde, “İnsanın, onurlu ve iyi bir 
yaşam sürdürebilmesi için sağ-
lıklı/elverişli bir çevrede yaşama 
hakkına sahip olduğu, bu hakka sahip 
olan insanların aynı zamanda hem bugün-
kü hem de gelecek kuşaklar için çevreyi koruma 
sorumluluklarının olduğu” ifade edilmiştir.  (Güneş ve 
Coşkun, 2004, s. 56). 

Konferansın ardından yayınlanan İnsan ve Çevresi 
Deklarasyonu Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın 
(United Nations Environmental Programme) kurulma-
sına ve doğal kaynakların tahrip edilmeden çevreci bir 
“sürdürülebilir kalkınma” programı gerçekleştirilme-
si gerektiğine dair karar almıştır. (Bilir & Hamdemir, 
2011, s. 144) 

Stockholm Bildirisi’nde yer alan çevre hakkı özgün 
bir insan hakkı olarak kabul edilmemiş ve uluslararası 
bir anlaşmayla güvenceye alınmamıştır. Ancak durum 
böyle olsa bile Avrupa Konseyi’nin İnsan Haklarını ve Te-

1.2. Historical Process and International  
Search for Solutions

After the globalization process, a third generation 
of rights, which include collective claims against capi-
talism and unequal consumption, have emerged within 
the claims that emerged in the increasingly unequal and 
conflicting environment in the world. The right to the 
environment is also one of the third generation rights. 

The destruction of nature due to industrialization 
and urbanization, the preference of individualism over 
social benefit, seeing nature as profit and capital and 
endangering its sustainability are among the leading 
violations of environmental rights. The international 
community has decided to take action against the con-
sumption, destruction, pollution and degradation of 

natural resources.

1.2.1. United Nations 
Conference on the  

Human Environment 

The right to the environ-
ment, which was first raised 
at the United Nations Con-
ference on the Human Envi-
ronment held in Stockholm 
in 1972, was included in the 

Stockholm Declaration pub-
lished with the participation 

of more than 100 countries. The 
first article of the declaration stated 

that “a person has the right to live in a 
healthy / favorable environment in order to 

lead an honorable and good life, and people who 
have this right also have responsibilities to protect the 
environment for both present and future generations”.  
(Güneş and Coşkun, 2004, p. 56). 

The “Declaration on Man and Human Environment” 
that was published after the conference decided that 
the United Nations Environmental Programme should 
be established and that an environmentally friendly 
“sustainable development” programme should be car-
ried out without destroying natural resources. (Bilir & 
Hamdemir, 2011, s. 144) 

The right to the environment enshrined in the Sto-
ckholm Declaration was not recognized as an original 
human right and was not guaranteed by an internati-
onal agreement. However, even if this is the case, ac-
cording to the European Convention on Human Rights 

Doğada oluşan sanayileşme 
ve kentleşme nedenli tahribat, 
bireyciliğin toplumsal faydaya 
tercih edilmesi, doğaya kar ve 
sermaye gözüyle bakılması ile 

sürdürülebilirliğini tehlikeye atmak 
çevre hakkı ihlallerinin başında 

gelmiştir. 
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mel Özgürlükleri Koruma Sözleşmesi (AİHS) ile ek pro-
tokollerde ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne göre 
içtihatlarda çevre hakkının; yaşam(m.2), özel yaşam ve 
aile yaşamına saygı hakkı (m.8), aşağılayıcı muamele 
yasağı (m.3) ve mülkiyet hakkı (1 no.lu Ek Protokol, m.1) 
gibi haklar tarafından korunabileceği ifade edilmiştir. 

1.2.2. Rio Konferansı (BM Çevre Kalkınma 
Konferansı)

1992 yılında Brezilya’nın Rio şehrinde gerçekleşen 
çevre hakkına ilişkin bir başka önemli uluslararası 
çaba 178 ülkeden 1200 delegenin katılımıyla gerçek-
leşen BM Çevre Kalkınma Konferansı’dır. Konferansın 
sonunda Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, İklim Değişik-
liği Çerçeve Sözleşmesi, Rio Deklarasyonu, 
ve Ormanların Kullanılması Sözleşmesi 
gibi önemli metinler meydana geti-
rilmiştir (Bilir & Hamdemir, 2011). 
Ancak bu metinlerin ve anlaş-
maların bağlayıcılığı olmadığı 
ve çevresel tahribat ile küre-
sel ısınmaya dair alınmaya 
çalışılan önlemlerde gelişmiş 
ülkelerin sorumluluk almak 
istememesi nedeniyle pek de 
etkisi olmamıştır. 

1.2.3. Birleşmiş Milletler 
İklim Değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesi (United Nations 
Framework Convention on Climate 
Change-UNFCCC)

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Söz-
leşmesi 1994’te imzalanarak yürürlüğe girmiştir 
ve küresel ısınmaya karşı devletlerarasında imzala-
nan ilk çevre sözleşmesi olma özelliğine sahiptir. Bu 
sözleşmede iklim değişikliğinin, “Karşılaştırılabilir bir 
zaman döneminde gözlenen, doğal iklim değişikliğine 
ek olarak, doğrudan veya dolaylı olarak küresel atmos-
ferin bileşimini bozan insan faaliyetleri sonucunda ik-
limde oluşan bir değişiklik” şeklinde tanımı yapılmıştır 
(Framework Convention on Climate Change UNFCCC, 
1992). Sözleşmenin amacı, atmosfere salınan sera ga-
zını, insan kaynaklı sebeplerden dolayı küresel ısınma-
nın artışını durdurmaya yetecek bir seviyeye ulaşmak-

(ECHR), Additional Protocols and European Court of 
Human Rights, the right to the environment can be 
protected through rights such as right to respect for 
life (A.2), private and family life (A.8), prohibition of 
degrading treatment (A.3) and the right of ownership 
(Additional Protocol No.1, A.1)

1.2.2. Rio Conference (UN Conference on 
Environment and Development)

Another important international effort on the ri-
ght to the environment, which took place in 1992 in 
Rio, Brazil, is the UN Conference on Environment and 
Development, which was held with the participation of 
1200 delegates from 178 countries. At the end of the 

conference, important texts such as the Conventi-
on on Biological Diversity, the Framework 

Convention on Climate Change, the Rio 
Declaration and the Convention to 

Combat Desertification were cre-
ated.(Bilir & Hamdemir, 2011) 

However, these texts and ag-
reements are not binding and 
the measures taken to add-
ress environmental destruc-
tion and global warming have 
not had much effect because 

developed countries do not 
want to take responsibility. 

1.2.3. The United Nations 
Framework Convention on Climate 

change (UNFCCC)

The United Nations Framework Convention on Cli-
mate Change was signed and entered into force in 1994 
and is distinguished for being the first international 
environmental convention against  global warming . In 
this convention, climate change is defined as: “A chan-
ge in climate observed in a comparable period of time, 
in addition to natural climate change, as a result of 
human activities that directly or indirectly disrupt the 
composition of the global atmosphere” (Framework 
Convention on Climate Change UNFCCC, 1992). The 
aim of the convention is to reach a level sufficient to 
stop the increase of greenhouse gas emissions relea-
sed into the atmosphere and the global warming due 
to human-caused reasons. As greenhouse gas emissi-
ons increase, the occurrence of natural disasters such 

The destruction 
of nature due to 

industrialization and 
urbanization, the preference of 

individualism over social benefit, 
seeing nature as profit and capital 
and endangering its sustainability 

are among the leading 
violations of environmental 

rights.
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tır. Sera gazı emisyonu arttıkça iklimler üzerindeki sel, 
kuraklık, yangın gibi doğal afetlerin meydana gelişi de 
artmaktadır. Devletler, küresel ısınmanın ve buna bağlı 
olarak gelişen iklim değişikliğinin önüne geçebilmek 
ve etkilerini azaltmak için ortak birtakım hedefler be-
lirlemek adına sözleşme kapsamında her yıl Taraflar 
Konferansı (Parties of Conferance-COP) adı altında 
müzakereler gerçekleştirmektedir. Bu konferanslarda 
ulusal ve uluslararası aktörler bir araya gelerek UN-
FCCC’nin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için iş bir-
liği yaparak ortak planlar oluşturup her devletin kendi 
sorumluluğunu yerine getirmesini beklemektedir.

1.2.4. Kyoto Protokolü

1997’de Japonya’nın Kyoto şehrinde düzenlenen 
konferansın neticesinde kabul edilen ve 2005’te yürür-
lüğe giren, Kyoto Protokolü, özellikle gelişmiş ülkelere 
karbon emisyonu noktasında sorumluluk ve yükümlü-
lükler getirmiştir.  Böylece küresel ısınma ve iklim deği-
şikliğine neden olan, çevresel tahribata yol açan ülkele-
rin sorumluluk almaları beklenmiş ve az gelişmiş veya 
gelişmekte olan ülkelerin çevre haklarını ihlal etmeleri-
nin önüne geçilmeye çalışılmıştır. Ancak bu anlaşma da 
yaptırımı olmamasından dolayı başarıya ulaşamamıştır. 

1.2.5. Paris Anlaşması

21. Taraflar Konferansı’nda hazırlanıp imzalanan 
Paris Anlaşması devletlerin küresel ısınma ve iklim 
değişikliği ile mücadelesi neticesinde ortaya çıkan kü-
resel işbirliğine ve uluslararası anlaşmalara bir örnek-
tir. Paris Anlaşması ile UNFCCC’ye taraf olan devletler 
küresel sıcaklık artışını sanayi öncesi seviyelere göre 
1,5°C’de sınırlamak için anlaşmaya varmışlardır (Ka-
rakaya, 2016, s. 3). Bilimsel çalışmalara bakıldığında 
Paris Anlaşması’nda üzerinde ittifak edilen önlemler 
alınmadığı takdirde karbon emisyonunun neden olduğu 
küresel ısınma artışı durmayacak ve 2°C’yi bulacaktır. 

Paris Anlaşması, iklim değişikliği konusunda yasal 
olarak bağlayıcı olan bir uluslararası anlaşmadır. 12 
Aralık 2015’te Paris’te düzenlenen 21. Taraflar Kon-
feransı’na 196 devlet taraf olmuş ve anlaşma 4 Kasım 
2016’da yürürlüğe girmiştir. Amacı, iklim nötr bir dün-
yaya ulaşmak için mümkün olan en kısa sürede karbon 
emisyonlarını sınırlamaktır. Paris Anlaşması, Türkiye 
tarafından da 6 Ekim 2021’de yürürlüğe sokulmuştur. 
Anlaşma çok taraflı iklim değişikliği sürecinde bir dö-

as floods, droughts and fires also increases. States 
conduct negotiations under the name of the Parties of 
Conference(COP) every year within the scope of  the 
convention in order to set a number of common goals 
to prevent global warming and, accordingly, developing 
climate change and reduce its effects. In these confe-
rences national and international actors come together 
to create joint plans for the effective implementation of 
the UNFCCC and expect each state to fulfill its own 
responsibility in cooperation.

1.2.4. Kyoto Protocol

The Kyoto Protocol, adopted as a result of a con-
ference held in Kyoto, Japan, in 1997 and entered into 
force in 2005, imposed responsibilities and obligations 
on carbon emissions, especially on developed count-
ries.  In this way, it has been tried to prevent count-
ries that cause environmental destruction by causing 
global warming and climate change from violating the 
environmental rights of underdeveloped or developing 
countries and take responsibility. However, this agree-
ment was not successful due to the lack of sanctions. 

1.2.5. The Paris Agreement

The Paris Agreement, which was prepared and sig-
ned at the Conference of the Parties 21, is an examp-
le of global cooperation and international agreements 
that have emerged as a result of the struggle of sta-
tes against global warming and climate change. In the 
Paris Agreement, the states which  are parties to the 
UNFCCC have reached an agreement to limit the global 
temperature rise to 1.5°C compared to pre-industrial 
levels (Karakaya, 2016, s. 3). According to scientific stu-
dies, if the measures agreed on in the Paris Agreement 
are not taken, the increase in global warming caused 
by carbon emissions will not stop and will reach 2 °C. 

The Paris Agreement is a legally binding internatio-
nal agreement on climate change. The 21st edition was 
held in Paris on 12 December 2015. 196 states became 
parties to the Conference of the Parties, and the ag-
reement entered into force on November 4, 2016. Its 
goal is to limit carbon emissions as soon as possible 
in order to achieve a climate-neutral world. The Paris 
Agreement was also entered into force by Turkey on 
October 6, 2021. The agreement marks a turning po-
int in the multilateral climate change process and, for 
the first time, a binding agreement obliges all nations 
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nüm noktasıdır ve ilk kez, bağlayıcı bir anlaşma olarak 
tüm ulusları iklim değişikliğiyle mücadele ve etkilerine 
uyum sağlamak açısından sorumluluk üstlenme zo-
runluluğu getirmiştir (The Paris Agreement | UNFCCC, 
t.y.). Anlaşma, tüm uluslara rehberlik edecek uzun va-
deli hedefler belirlemiştir ve devletlerin verdiği taah-
hütleri her beş yılda bir gözden geçirmeyi içermektedir. 
Aynı zamanda iklim değişikliğini azaltmayı, dayanıklılığı 
güçlendirmeyi ve iklim etkilerine uyum sağlama kapa-
sitelerini geliştirmek için gelişmekte olan ülkelere fi-
nansman sağlamayı taahhüt etmiştir. Anlaşma her beş 
yılda bir, her ülkenin Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkı/
NDC (nationally determind contribution) olarak bilinen 
güncellenmiş bir ulusal iklim eylem planı sunmasını 
zorunlu kılmıştır. Devletler Ulusal Katkı Beyanları’n-
da, Paris Anlaşması’nın hedeflerine ulaşmak amacıyla 
sera gazı emisyonlarını azaltmak için yapacakları ey-
lemleri bildirir (Karakaya, 2016).

1.2.6. BM İnsan Hakları Konseyi Kararı 48/131 

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, 8 Ekim 
2021’de temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevrenin bir 
insan hakkı olduğunu bildiren eden önemli bir kararı 
kabul etmiştir. İnsan Hakları Konseyi kararı, iklim deği-
şikliği, biyolojik çeşitliliğin kaybı ve çevresel kirliliğe kar-
şı verilen mücadelede bir dönüm noktasıdır. UNEP İcra 
Direktörü Inger Andersen, alınan kararı “dünyayı her-
kes için güvenli ve adil bir ev olarak inşa etmede önemli 
bir adım” olarak nitelendirmiş ve kararı “bireyler ve top-
luluklar için sağlıklarına ve geçim kaynaklarına yönelik 
risklere karşı bir koruyucu” olarak değerlendirmiştir. 
BM üye devletlerinin yüzde 80’inden fazlası ulusal yasa-
lar, mahkeme kararları veya bölgesel anlaşmalar yoluy-
la sağlıklı bir çevre hakkını önceden de tanırken, 48/13 
sayılı karar, bunun uluslararası bir geçerliliği olmasına 
imkan sağlamıştır (Environment, 2018).

1.2.7. Escazú  Anlaşması 

Escazú Anlaşması 22 Nisan 2021’de yürürlüğe giren 
Latin Amerika ve Karayipler’deki hükümetler tarafın-
dan kabul edilen bölgesel bir anlaşmadır. Müzakereler 
sonucunda kabul edilen bu anlaşma, mevcut ve gelecek 
nesillerin sağlıklı bir çevrede yaşama ve sürdürülebilir 
kalkınma hakkını güvence altına almaktadır. Bölgenin 
ilk çevre anlaşması ve aynı zamanda çevre konularında 

to assume responsibility for combating climate change 
and adapting to its effects.(The Paris Agreement | UN-
FCCC, t.y.) The agreement sets out long-term goals that 
will guide all nations and includes reviewing the com-
mitments made by states every five years. It has also 
committed to reducing climate change, strengthening 
resilience and providing financing to developing count-
ries to improve their capacity to adapt to climate im-
pacts. The agreement mandated that every five years, 
each country submit an updated national climate acti-
on plan, known as a Nationally Determined Contribu-
tion/NDC. In their National Contribution Declarations, 
the States declare the actions they will take to reduce 
greenhouse gas emissions in order to achieve the goals 
of the Paris Agreement (Karakaya, 2016).

1.2.6. UN Human Rights Council  
Resolution 48/131 

On October 8, 2021, the United Nations Human Ri-
ghts Council adopted an important resolution recogni-
zing that a clean, healthy and sustainable environment 
is a human right. The decision of the Human Rights 
Council is a turning point in the fight against climate 
change, the loss of biodiversity and environmental pol-
lution. UNEP Executive Director Inger Andersen called 
the decision an “important step in building the world 
as a safe and just home for all” and considered the 
decision “a protector for individuals and communities 
against the risks to their health and livelihoods”. Whi-
le more than 80 percent of UN member states already 
recognized the right to a healthy environment through 
national laws, court orders or regional agreements, re-
solution 48/13 has allowed it to have international vali-
dity. (Environment, 2018).

1.2.7. Escazú Agreement 

The Escazú Agreement is a regional agreement 
adopted by governments in Latin America and the Ca-
ribbean, which entered into force on April 22, 2021. 
This agreement, adopted as a result of negotiations, 
guarantees the right of current and future generations 
to live in a healthy environment and sustainable deve-
lopment. It is the region’s first environmental agree-

1 https://undocs.org/a/hrc/48/l.23/rev.1 1 https://undocs.org/a/hrc/48/l.23/rev.1
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insan hakları savunucularına ilişkin hükümler içeren 
dünyanın ilk anlaşmasıdır. İklim savunucuları ve akti-
vistlerin güvenliği, tehditler ve riskler nedeniyle böl-
gede özellikle önem taşıyan bir konudur (“Escazu Ag-
reement Takes Effect, Enshrining Right to Sustainable 
Development”, 2021).

1.2.8. 26. Taraflar Konferansı (COP26) Glasgow

26. Taraflar Konferansı neticesinde kabul edilen 
Glasgow İklim Paktı kapsamında devletler, sera gazı 
emisyonlarını azaltmak için yeni taahhütler kabul et-
mişlerdir. IPCC’nin tavsiyelerine uyarak, küresel emis-
yonları 2030’a kadar 2010 yılı seviyelerine kıyasla yüz-
de 45-50 azaltma ve 2050 civarında karbon nötr olma 
beyanında bulunmuşlardır.

Ancak, bu hedefler ifade edilse dahi devletlerin bu-
güne kadar vermiş oldukları taahhütler arasında hala 
büyük bir boşluk bulunmaktadır. Bu ihmal, 2010 yılı 
seviyelerine kıyasla emisyonlarda yüzde 13,7’lik genel 
bir artışa yol açabilir. Sadece 112 devletin ulusal olarak 
belirlenmiş katkılarını (NDC’ler) güncellememesi de 
endişe verici olmuştur.

2021 yılında ulusal katkı beyanlarında gerekli olan 
güncellemeyi yapmayan devletler, bir sonraki Taraflar 
Konferansı’ndan önce mümkün olan en kısa sürede 
bunu yapmaya çağrılmıştır. 1.5 derecelik sıcaklık artı-
şı hedefinin “canlı” kalması olumlu bir işaret olsa da, 
buna ulaşmak için somut önlemler hala eksiktir. 

COP26’da gerçekleşen en önemli gelişmelerden 
biri, anlaşmada fosil yakıtlar ve kömürden bahsedil-
mesi olmuştur. Taraflardan, azalmayan kömür enerji-
sini “aşamalı olarak azaltma” ve “verimsiz” fosil yakıt 
sübvansiyonlarını terk etme çabalarının hızlandırılması 
istenmiştir. Devletlerin verdikleri taahhütleri yerine ge-
tirmemesi durumunda küresel ısınmanın 1,8 C ila 2,7 C 
arasında bir sıcaklık artışına neden olacağı ifade edil-
miştir (Lillo, Campbell-Duruflé, Touchant, & Burelli, t.y.)

ment and also the world’s first agreement containing 
provisions for human rights defenders on environmen-
tal issues. The safety of climate defenders and activists 
is an issue of particular importance in the region due 
to threats and risks (“Escazu Agreement Takes Effect, 
Enshrining Right to Sustainable Development”, 2021)

1.2.8. 26th Conference of the Parties  
(COP26) Glasgow

Under the Glasgow Climate Pact, adopted as a re-
sult of the 26th Conference of the Parties, states have 
not accepted new commitments to reduce their gre-
enhouse gas emissions. Following the IPCC’s recom-
mendations, they have made a statement to reduce 
global emissions by 45-50 compared to 2010 levels by 
2030 and to become carbon neutral around 2050.

However, even if these goals have been expressed, 
there is still a large gap between the commitments 
made by states to date. This could lead to an overall 
increase in emissions of 13.7 percent compared to 
2010 levels. The fact that only 112 states have updated 
their nationally determined contributions (NDCs) has 
also been of concern.

States that have not made the necessary updates 
to their national contribution declarations in 2021 have 
been urged to do so as soon as possible before the next 
Conference of the Parties. While it is a positive sign that 
the 1.5 degree temperature rise target remains “alive”, 
concrete measures to achieve it are still lacking. 

One of the most important developments that took 
place at COP26 was the mention of fossil fuels and coal 
in the agreement. The parties have been asked to ac-
celerate efforts to “gradually reduce” non-decreasing 
coal energy and abandon “inefficient” fossil fuel subsi-
dies. It has been stated that if states do not fulfill their 
commitments, global warming will cause a tempera-
ture increase between 1.8 C and 2.7 C. (Lillo, Camp-
bell-Duruflé, Touchant, & Burelli, t.y.)
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2. 2020-2021 Yılında Gerçekleşen 
Olaylar Bağlamında Küresel Isınmanın 
Öngörülen Zararları 

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), 
küresel ısınmanın sağlığa olan zararlı etkilerini ve ik-
lim değişikliğine bağlı milyonlarca ölümü önlemek için 
dünyanın sıcaklık artışının 1,5°C ile sınırlaması gerek-
tiği sonucuna varmıştır. Geçmişte atmosfere yapılan 
sera gazı salımı, küresel sıcaklık artışını ve iklimdeki 
diğer değişiklikleri ve bozulmaları kaçınılmaz hale ge-
tirmiştir. Bununla birlikte, 1,5°C’lik küresel ısınma bile 
güvenli kabul edilmemekte; bir derece daha fazla ısın-
manın her onda biri, insanların yaşamları ve sağlıkları 
üzerinde ciddi bir hasara yol açmaktadır.

Kitleler bu risklerden dolayı güvende değilken, iklim 
krizinden ilk olarak ve en kötü şekilde zarar görenler; 
krizin büyümesinde en az payı olan, kendilerini ve ai-
lelerini buna karşı en az koruyabilen düşük gelirli ve 
dezavantajlı ülkelerde yaşayan insanlardır. İklim kri-
zi, kalkınma, küresel sağlık, yoksulluğun azaltılma-
sı gibi alanlarda son elli yılda kaydedilen ilerlemenin 
yavaşlamasına; toplumlar arasında ve toplum içindeki 
mevcut sağlık eşitsizliklerinin artmasına neden ol-
maktadır. İklim krizi var olan hastalık yükünü ve sağ-
lık hizmetlerine erişimdeki engelleri artırarak genel 
sağlık sigortasının uygulanmasını tehlikeye atmaktadır. 
930 milyondan fazla insan (dünya nüfusunun yaklaşık 
%12’si) bütçesinin en az %10’unu sağlık hizmetleri için 
harcamaktadır. İklim değişikliği ve çevresel felaketlerin 
insan sağlığını etkilediği ve etkileyeceğine dair senar-
yolara baktığımızda:

• En yoksul insanlar büyük ölçüde sigortasızken, 
sağlıkta yaşanan toplumsal krizler halihazırda 
her yıl yaklaşık 100 milyon insanı yoksulluğa 
itiyor ve iklim değişikliğinin etkileri bu eğilimi 
daha da kötüleştiriyor.

• 2030 ve 2050 yılları arasında öngörülen iklim 
değişikliğinin yetersiz beslenme, sıtma, ishal 
ve ısı stresi gibi sonuçlar doğuracağı ve bundan 
dolayı yılda yaklaşık 250.000 kişinin ölümüne 
neden olacağı bekleniyor.

• Sağlığa doğrudan zarar maliyetlerinin (tarım, 
su ve sanitasyon gibi sağlığı belirleyen sektör-
lerdeki maliyetler hariç), 2030 yılına kadar yıllık 
2-4 milyar ABD doları arasında olacağı tahmin 
edilmektedir.

2. Projected Damages of Global 
Warming in the Context of  
Events in 2020-2021 

The Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC) has concluded that the world should limit the 
temperature rise to 1.5°C to prevent the harmful ef-
fects of global warming on health and the millions of 
deaths due to climate change. Greenhouse gas emis-
sions to the atmosphere in the past have made global 
temperature rise and other changes and deteriorations 
in climate inevitable. However, even 1.5°C global war-
ming is not considered safe, every tenth of a degree of 
warming is causing serious damage to people’s lives 
and health.. 

While the masses are not safe from these risks, 
those who suffer first and worst from the climate crisis, 
are the people living in low-income and disadvantaged 
countries who have the least share in the growth of the 
crisis and are the least able to protect themselves and 
their families against it.. The slowdown of progress in 
the last fifty years in areas such as the climate crisis, 
development, global health, and poverty reduction ca-
uses an increase in existing health inequalities betwe-
en and within societies. The climate crisis threatens 
the implementation of universal health insurance by 
increasing the existing burden of disease and barriers 
to accessing health services. More than 930 million pe-
ople (about 12% of the world’s population) spend at le-
ast 10% of their household budget on health services. 
When looking at the scenarios in which climate change 
and environmental disasters affect and will affect hu-
man health:

• While the poorest people are largely uninsu-
red, social crises in health are already pushing 
about 100 million people into poverty every year, 
and the effects of climate change are exacerba-
ting this trend.

• It is expected that the climate change projected 
between 2030 and 2050 will lead to consequ-
ences such as malnutrition, malaria, diarrhea 
and heat stress, causing approximately 250,000 
deaths per year.

• The direct costs of harm to health (excluding 
costs in health-determining sectors such as 
agriculture, water and sanitation) are estimated 
to be between US$2-4 billion per year by 2030.
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• Çoğunlukla gelişmekte olan ve sağlık altyapısı 
zayıf ülkeler, bu süreçle en az başa çıkabilecek 
ülkelerdir. Yardım almadan bu sürece müdaha-
le etmek, hazırlık yapmak hususunda dezavan-
tajlı konumda olacaklardır.

Gerçekleşmesi beklenen tüm bu senaryolar dışında 
daha iyi ulaşım, gıda ve enerji kullanımı seçenekleriy-
le sera gazı emisyonlarının ve özellikle hava kirliliğinin 
azaltılması yoluyla halk sağlığının iyileştiril-
mesi mümkün olabilir (“Climate Change 
and Health”, 2021). Dünyadaki orta-
lama sıcaklık 2020-2022 La Niña2 
olayları tarafından geçici olarak 
soğutulmuş olsa da, Dünya 
Meteoroloji Örgütü tarafından 
açıklanan uluslararası veri-
lere göre, 2021 yılı hala kay-
dedilen en sıcak yedi yıldan 
biri olmuştur (World Meteo-
rological Organization (WMO), 
2021).

Aşırı hava olaylarından dola-
yı Kanada’da yaşanan son seller 
tahmini 7,5 milyar dolara mal olmuş 
ve ülke tarihinde sonuçları bağlamında 
en sarsıcı doğal afetler arasında anılmıştır. 
Yine 2021’de Amerika Birleşik Devletleri’nde meydana 
gelen 18 hava felaketi 100 milyar dolardan fazla mali-
yete neden olmuştur (Gibbens, 2021).

3. Çevre Hakkı İhlali Bağlamında 
Küresel Çapta Önemli Olaylar 
3.1. Duarte Augustinho ve Portekiz Davası

Greta Thunberg, genç bir aktivist olarak “Fridays 
for Future” iklim hareketini başlattığından beri, iklimin 
korunmasının özellikle çocuklar ve gençler için önem-
li olduğu farkındalığı ve kitlesel tepki oranı artmıştır. 
Küresel ısınmanın sonuçlarıyla yakın gelecekte uzun 
vadede zarar görecek olan bu bireyler olacaktır. Bu an-
lamda genç aktivistler ve sivil toplum kuruluşları ikli-

• Mostly developing countries and countries with 
weak health infrastructures are the least able 
to cope with this process. They will be at a di-
sadvantage in terms of intervening and prepa-
ring for this process without assistance.
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arasında anılmıştır. Yine 2021’de Amerika Bir-
leşik Devletleri’nde meydana gelen 18 hava felaketi 
100 milyar dolardan fazla maliyete neden olmuştur 
(Gibbens, 2021).

3. Significant Events on a Global Scale 
in the Context of Violation of the Right 
to the Environment 
3.1. The Case of Duarte Augustinho and Portugal

Ever since Greta Thunberg launched the “Fridays 
for Future” climate movement as a young activist, awa-
reness and mass response that climate protection is 
especially important for children and youth has incre-
ased. It will be these individuals who will be harmed in 
the long term in the near future by the consequences 

2 La Niña, küresel ortalama sıcaklık üzerinde geçici bir soğutma et-
kisine sahip bir hava dalgasıdır ve bölgesel hava ve iklimi etkiler. 
La Niña, 2021’de tropikal Pasifik’te görülmüştür.

2 La Niña is a weather wave that has a temporary cooling effect on 
the global average temperature and affects the regional weather and 
climate. La Niña has been observed in the tropical Pacific in 2021.

Dünyadaki ortalama 
sıcaklık 2020-2022 La Niña  

olayları tarafından geçici olarak 
soğutulmuş olsa da, Dünya 

Meteoroloji Örgütü tarafından 
açıklanan uluslararası verilere göre, 

2021 yılı hala kaydedilen en sıcak 
yedi yıldan biri olmuştur.
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min korunmasının bir çocuk hakkı olduğu konusunda 
ısrar etmektedir.

Eylül 2020’de, yaşları 8 ile 21 arasında değişen 
altı Portekizli çocuk ve genç yetişkin, Strazburg’daki 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne bir şikayette bu-
lunmuşlardır. Avrupa Birliği içinde bulunan 27 ülke ve  
diğer altı ülke ciddi şekilde kusurlu ve hatalı iklim poli-
tikalarıyla suçlanmıştır. 

Altı Portekizli genç, 33 ülkeyi iklim kriziyle müca-
delede üzerine düşeni yapmadıklarından ötürü 
yaşam haklarını ihlal etmekle suçlayarak 
dava açmıştır. Cláudia Agostinho (21), 
Catarina Mota (20), Martim Agos-
tinho (17), Sofia Oliveira (15), 
André Oliveira (12) ve Mariana 
Agostinho (8) geleceklerini ko-
rumak için acil şekilde emis-
yon azaltımı yapmadıkları için 
27 Avrupa üye devletinin yanı 
sıra İngiltere, İsviçre, Norveç, 
Rusya, Türkiye ve Ukrayna’ya 
karşı dava açmıştır. Şikayetle-
ri, 2017’de Portekiz’deki ölüm-
cül orman yangınlarının 120’den 
fazla insanı öldürmesinden sonra 
gerçekleşmiştir. Araştırmacılar, 2017 
yangınının nedenini küresel ısınma olarak 
açıklamıştır. Bu dava, Portekiz’in son 90 yılın en 
sıcak Temmuz ayını yaşaması sonucunda açılmıştır. 
Portekiz, son yıllarda çeşitli bölgelerde aşırı sıcak hava 
dalgaları ve yıkıcı orman yangınları yaşamaktadır. Da-
vacılar, 2015 tarihli Paris Anlaşması’nda bunu taahhüt 
etmiş olmalarına rağmen bu hükümetleri küresel ısın-
mayla mücadele için uygun önlemleri almamakla suç-
lamışlardır. Cláudia Duarte Agostinho, iki kardeşi ve 
diğer üç davacı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi tara-
fından güvence altına alınan yaşam hakları ile özel ve 
aile hayatına saygı haklarının ihlal edildiğini öne sür-
müşlerdir. Bu dava, Avrupa İnsan Hakları Mahkeme-
si’ne (AİHM) açılan ilk iklim değişikliği davasıdır. Kabul 
edilebilirse, insan hakları argümanlarına dayalı diğer 
iklim davaları için önemli bir emsal teşkil edebilir.

Hukukçular, Climate Action Tracker tarafından yapı-
lan araştırmaya atıfta bulunarak, 33 ülkenin planların-
dan hiçbirinin Paris Anlaşması kapsamındaki küresel 
sıcaklık artışını “2 derecenin çok altında” sınırlama 
konusundaki taahhütleriyle uyumlu olmadığını iddia 
etmişlerdir. Climate Action Tracker, AB ve dava edilen 
diğer altı ülke tarafından verilen taahhütlerin seviye-

of global warming. In this sense, young activists and 
non-governmental organizations insist that climate 
protection is a children’s right.

In September 2020, six Portuguese children and 
young adults aged 8 to 21 filed a complaint to the Euro-
pean Court of Human Rights in Strasbourg. 27 count-
ries within the European Union and six other countries 
have been accused of seriously flawed climate policies.  

Six Portuguese teenagers have filed a lawsuit ac-
cusing 33 countries of violating their right to 

life for not doing their part in fighting 
the climate crisis. Claudia Agostinho 

(21), Catarina Mota (20), Martim 
Agostinho (17) Sofia Oliveira (15) 

André Oliveira (12) and Maria-
na Agostinho (8) filed a lawsuit 
against 27 European member 
states as well as Great Brita-
in, Switzerland, Norway, Rus-
sia, Turkey and Ukraine for not 
urgently reducing emissions 

to protect their future. Their 
complaint comes after dead-

ly forest fires in Portugal in 2017 
which killed more than 120 people. 

Researchers have explained the cau-
se of the 2017 fire as global warming. This 

lawsuit was filed as a result of the fact that Portu-
gal is experiencing the hottest July in the last 90 years. 
Portugal has been experiencing extreme heat waves 
and devastating forest fires in various regions in re-
cent years. The plaintiffs accused these governments 
of not taking appropriate measures to combat global 
warming, although they committed to do so in the Pa-
ris Agreement of 2015. Cláudia Duarte Agostinho, her 
two brothers and three other plaintiffs have alleged 
that their right to life guaranteed by the European Con-
vention on Human Rights and their right to respect for 
private and family life have been violated. This case is 
the first climate change case filed with the European 
Court of Human Rights (ECHR). If accepted, it could set 
an important precedent for other climate cases based 
on human rights arguments.

The lawyers, citing research by Climate Action Tra-
cker, have argued that none of the 33 countries’ plans 
are compatible with their commitments to limit the 
global temperature rise under the Paris Agreement to 
“well below 2 degrees”. Climate Action Tracker stated 

Although the 
average temperature 

around the world has been 
temporarily cooled by the 

2020-2022 La Niña  events, 2021 
is still one of the seven warmest 

years on record, according to 
international data released by 

the World Meteorological 
Organization.
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lerinin, dünyanın geri kalanıyla eşleşmesi halinde en 
az 3-4 derece ısınmaya yol açacağını ifade etmiştir. 
Davadaki avukatlar, Paris Anlaşması’ndaki 1,5 derece 
ısınma sınırına uygun olarak ülkelerin hem yurt içinde 
hem de yurt dışında emisyon azaltımlarını sağlamak 
için bir mahkeme kararı istemişlerdir.

3.2. Aktivistlerin Öldürülmesi

Fikile Ntshangase Gloabal Witness’in raporuna 
göre içinde bulunduğu aktivist grubun 2020 yılı çevreci 
çabalarıyla bağlantılı olarak öldürüldüğünü söylediği 
227 aktivistten biridir (“Last Line of Defence”, 2021). 
Ntshangase, 2020’de Güney Afrika’da çevresel aktivist 
olduğu için öldürülen iki kişiden biriydi. Bununla bir-
likte, grup, ölümlerin yarısından fazlasının üç ülkede 
meydana geldiğini, başka yerlerde çok daha fazlasının 
meydana geldiğini söylüyor. Kolombiya’da 65 ölüm, 
Meksika’da 30, Filipinler’de 29, Brezilya’da 20 ölüm 
gerçekleştiği ifade edilmiştir.

Bu raporda durum şu şekilde anlatılmştır: “İklim kri-
zi derinleştikçe, orman yangınları gezegenin dört bir ya-
nına yayıldıkça, kuraklık tarım alanlarını yok ederken ve 
sel binlerce kişinin ölümüne neden olurken, iklim akti-
vizmi topluluklarının ve dünyanın diğer savunucularının 
durumu daha da kötüleşiyor.” Raporda, dünya nüfusu-
nun sadece %5’ini oluşturan yerli toplulukların, öldürü-
lenlerin üçte birinden fazlasını oluşturan anti-aktivist 
şiddetin yükünü çektiği belirtilmiştir (Watts, 2021).

3.3. Shell’in Nijer’de Verdiği Çevresel Zararlar

Nijerya’nın Nijer Deltası bölgesindeki aktivistler, fo-
sil yakıt devi Shell’in petrol sızıntıları, gaz yakma, kirli 
su ve insan hakları ihlalleriyle yerli topluluklar büyük 
zararlar verdiği iddiasını gündeme getirmiştir. Yerli 
topluluklar şirketin iklim krizini körüklediğini, giderek 
sıklaşan ve şiddetlenen sel baskınlarının hayatlarını ve 
geçim kaynaklarını yok ettiğini ifade etmiştir. Nijer Del-
tası’ndaki topluluklar, Shell’den tazminat almak için 
hem Nijerya hem de Birleşik Krallık’taki mahkemelere 
başvurmuştur. 2015 yılında, petrol devi, Bodo’da birden 
fazla petrol sızıntısının çevreye ve insanlara zarar ver-
mesinin ardından 15.600 kişiye tazminat vermek için 
55 milyon sterlinlik bir ödemeyi kabul etmiştir.

Ancak kirleticilerin neden oldukları hasarı ödeme-
lerini sağlamak hayati önem taşırken, iklim değişikliği-
nin maliyetlerini karşılamak için hiçbir tazminat mikta-
rı yeterli olmayacaktır. Action Aid, Hollanda’da Shell’e 

that the levels of commitments made by the EU and 
the six other litigation countries would result in at least 
3-4 degrees of warming if matched with the rest of the 
world. The lawyers in the case have requested a court 
order to ensure that countries achieve emission redu-
ctions both at home and abroad in accordance with the 
1.5 degree warming limit in the Paris Agreement.

3.2. Murder of Activists

Fikile Ntshangase is one of the 227 activists that the 
activist group says was killed in connection with envi-
ronmental efforts in 2020, according to a report by Glo-
bal Witness (“Last Line of Defence”, 2021). Ntshangase 
was one of two people killed in South Africa in 2020 
for being an environmental activist. However, the group 
says that more than half of the deaths occurred in th-
ree countries, while much more occurred elsewhere: 
65 deaths occurred in Colombia, 30 in Mexico, 29 in the 
Philippines and 20 in Brazil.

This report describes the situation as follows: “As 
the climate crisis deepens, forest fires spread across 
the planet, drought destroys agricultural areas and 
flooding causes thousands of deaths, the situation of 
climate activism communities and Earth’s defenders 
is getting worse.” The report stated that indigenous 
communities, which make up only 5% of the world’s 
population, bear the brunt of anti-activist violence, 
which accounts for more than a third of those killed.
(Watts, 2021)

3.3. Environmental Damage Caused by Shell in Niger

Activists in Nigeria’s Niger Delta region have raised 
allegations that fossil fuel giant Shell has caused major 
damage to indigenous communities through oil spills, 
gas burning, polluted water and human rights violati-
ons. Indigenous communities have stated that the com-
pany is fueling the climate crisis and that increasingly 
frequent and exacerbated floods are destroying their 
lives and livelihoods. Communities in the Niger Delta 
have applied to the courts in both Nigeria and the United 
Kingdom for compensation from Shell. In 2015, the oil 
giant agreed to a payment of 55 million pounds sterling 
to compensate 15,600 people after multiple oil spills in 
Bodo caused damage to the environment and people.

But while it is vital to ensure that polluters pay 
for the damage they have caused, no amount of com-
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karşı yasal işlem başlatan Milieu Defensie (Dünyanın 
Dostları Hollanda) liderliğindeki yedi çevre ve insan 
hakları örgütünden biridir. Aralarında 17.000’den fazla 
Hollanda vatandaşının da bulunduğu davacılar, Shell’in 
2030 yılına kadar karbon emisyonlarını %45 oranında 
azaltarak küresel ısınmayı 1.5C’nin altında tutmak için 
iş modelini Paris Anlaşması’na uyumlu hale getirme-
sini talep etmektedir.

Shell, petrol ve gaz sondajının onlarca yıldır iklim 
değişikliğine neden olduğunu bilmekte ve 1988’den 
beri küresel ısınmaya neden olan zararlı sera gazı 
emisyonlarının %71’inden sorumlu sadece 100 fosil 
yakıt üreticisi arasında yer almaktadır. Fosil yakıt devi, 
Paris Anlaşması’na sözde hizmet etmesine rağmen, 
bugün ile 2030 arasında petrol ve gaz üretimini %38 
artırmayı planlamakta ve yılda 35 milyar dolara kadar 
yatırım yapacağını ve bunun sadece 2-3 milyar doları-
nın enerji yatırımlarına harcanacağını açıklamaktadır.

Shell, mahkeme celbine verdiği yanıtta, BM’nin sür-
dürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için enerjiye 
erişimin şart olduğunu, ancak düşük karbonlu ener-
jiye geçişin öncelikle ulusal yasa ve yönetmeliklerle 
desteklenmesi gerektiğini savunmuştur. Action Aid’in 
küresel iklim lideri Harjeet Singh, “Sürdürülebilir kal-
kınma, fosil yakıtlara yapılan yatırımla uyumlu değil. 
Shell’in iş modeli, gelecek nesilleri, yakında gereksiz 
hale gelecek zararlı, adaletsiz bir sisteme kilitliyor. 
Shell’in fosil yakıtları elden çıkarmayı reddetmesi, bizi 
gezegenin bazı kısımlarını yaşanmaz hale getirecek 
ve dünyanın en yoksul topluluklarında en az sorumlu 
olanları en çok etkileyecek iklim değişikliğine giden bir 
yola sokuyor. Nijer Deltası’ndaki topluluklar, hem iklim 
krizinin yıkıcı etkilerini hem de Shell gibi maden ve fo-
sil yakıt şirketlerinin kârlarını insanların önüne nasıl 
koyduklarını, arkalarında köklü bir yoksulluk, kirlilik, 
yıkım ve hak ihlalleri bıraktığını bizzat tecrübe ederek 
biliyorlar.” açıklamasını yapmıştır(“How Shell is devas-
tating the Niger Delta | ActionAid International”, 2020).

2005’ten beri gaz patlamasını durdurmak için 
Nijerya mahkemelerinde Shell ile mücadele eden 
Iwhrekanlı bir aktivist olan Jonah Gbemre, “Petrol 
şirketlerinin bizi yoksulluktan kurtarmaya geldiğini 
düşünüyorduk ama bize sadece yoksulluk veriyorlar ve 
ekonomi ölüyor. Afrika’nın en büyük gaz santrallerin-
den biri burada ağırlanıyor. Ancak topluluğumuzda ışık 
yok, sahip olduğumuz tek ışık gaz fişeklerinden geliyor. 
İçmek için güvenli suyumuz, yollarımız, sağlık merkez-
lerimiz, sosyal tesislerimiz ve işlerimiz yok. Acı çekiyo-
ruz. Kirlilik yüzünden her şey mahvoldu.” açıklamasını 

pensation will be enough to cover the costs of climate 
change. Action Aid is one of seven environmental and 
human rights organizations led by Milieu Defensie 
(Friends of the Earth Netherlands) that have launched 
legal action against Shell in the Netherlands. The pla-
intiffs, including more than 17,000 Dutch citizens, are 
demanding that Shell align its business model with the 
Paris Agreement to keep global warming below 1.5C by 
decimating carbon emissions by 45% by 2030. 

Shell has known that oil and gas drilling has been 
causing climate change for decades and is among just 
100 fossil fuel producers responsible for 71% of the 
harmful greenhouse gas emissions that cause global 
warming since 1988. Despite supposedly serving the 
Paris Agreement, the fossil fuel giant plans to increase 
oil and gas production by 38% between today and 2030, 
and announces that it will invest up to $35 billion per 
year, of which only $2-3 billion will be spent on energy 
investments.

In its response to the subpoena, Shell argued that 
access to energy is essential to achieve the UN’s sus-
tainable development goals, but that the transition to 
low-carbon energy must first be supported by national 
laws and regulations. Harjeet Singh, global climate 
leader at Action Aid, made the following statement : 
“Sustainable development is not compatible with in-
vestment in fossil fuels. Shell’s business model locks 
future generations into a harmful, unfair system that 
will soon become unnecessary. Shell’s refusal to di-
vest from fossil fuels puts us on a path to climate chan-
ge that will render parts of the planet uninhabitable and 
will affect those least responsible in the world’s poo-
rest communities the most. Communities in the Niger 
Delta know firsthand not only the devastating effects of 
the climate crisis, but also how mining and fossil fuel 
companies like Shell put their profits before the people, 
leaving deep-rooted poverty, pollution, destruction and 
violations behind them.” (“How Shell is devastating the 
Niger Delta | ActionAid International”, 2020).

Jonah Gbemre, an Iwhrekan activist who has been 
fighting Shell in Nigerian courts to stop the gas boom 
since 2005, said: “We thought the oil companies were 
coming to lift us out of poverty but they are just giving 
us poverty and the economy is dying. One of the largest 
gas power plants in Africa is hosted here. But there is 
no light in our community, the only light we have co-
mes from gas flares. We don’t have safe water to drink, 
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yapmıştır (“How Shell is Devastating the Niger Delta | 
ActionAid International”, 2020).

Dört ayrı STK tarafından yürütülen yeni bir araş-
tırmaya göre, Nijer Deltası’ndaki Shell ve diğer petrol 
şirketleri tarafından kirletilen alanlar için bir temizlik 
çağrısı yapılmasından yaklaşık 10 yıl sonra, planlanan 
sahaların sadece %11’inde çalışmalar başlatılırken, 
geniş alanlar yoğun şekilde kirlenmiş durumdadır.

2011’de BM Çevre Programı (UNEP), Ogoniland’daki 
petrol endüstrisinin yıkıcı etkisini belgeleyen bir rapor 
yayınlamış ve temizlik için acil önlemler alınmasına 
ilişkin tavsiyeler belirlemiştir. Ancak yeni soruşturma, 
UNEP tarafından önerilen “acil durum önlemlerinin” 
gerektiği gibi uygulanmadığını ve Nijerya hükümetinin 
2016 yılında başlattığı milyar dolarlık temizlik projesi-
nin etkisiz kaldığını belirtmiştir.Elli yılı aşkın bir süre-
dir, petrol ve gaz çıkarma, Ogoni topluluklarında su ve 
toprağın büyük ölçüde kirlenmesine neden olmuştur. 
Petrol şirketlerinin ve hükümetin temizlik konusun-
da devam eden sistematik başarısızlığı, yüz binlerce 
Ogoniliyi ciddi sağlık riskleriyle karşı karşıya bırakmış, 
güvenli içme suyuna erişmek için mücadele eden ve 
geçimini sağlayamayan bir duruma getirmiştir.

2020 yılında Shell, Nijerya’da verdiği çevresel zarar 
nedeniyle bir dizi Avrupa mahkemesi savaşıyla karşı 
karşıya kalmıştır. Lahey Bölge Mahkemesi, Royal Dut-
ch Shell’e (RDS), Shell grubunun kurumsal politikası 
aracılığıyla CO2 emisyonlarını 2030’da 2019 seviyele-
rine kıyasla net %45 azaltması kararını vermiştir (“The 
Ogoni People Are Sick of Dirty Drinking Water”, 2020).

3.4. Yeni Delhi’de Hava Kirliliği

Ekim 2021’de Hindistan Yüksek Mahkemesi, baş-
kent Yeni Delhi’de hava kirliliği nedeniyle sokağa çıkma 
yasağı çağrısında bulunmuştur. Yeni Delhi’deki okullar, 
güvenli sınırın yaklaşık dört katı olan hava kirliliği ne-
deniyle geçici süreliğine kapatılmıştır. İnşaat alanları da 
durdurulmuş ve diğer ekonomik faaliyetler yavaşlatıl-
mıştır.Tüm bunlara kuzey Hindistan’ın büyük bölümün-
deki zehirli duman neden olmuştur. Bu hava kirliliği sa-
nayi ve araç emisyonlarının, hasattan sonra mahsulün 
yakılmasından kaynaklanan dumanla karışması neti-
cesinde gerçekleşmiştir. Bu esnada, Glasgow’daki BM 
iklim zirvesinde Hindistan nihai bildirisinde “kömürün 
aşamalı olarak kullanımdan kaldırılması” yerine “aşa-
malı olarak azaltılması” çağrısında bulunmuştur.

Hindistan, elektriğinin yaklaşık %70’ini kömürden 
sağlamaktadır ancak Glasgow’da gerçekleşen 26. Ta-

roads, health centers, social facilities or jobs. We are 
suffering. Everything is ruined because of the polluti-
on.”(“How Shell is Devastating the Niger Delta | Actio-
nAid International”, 2020).

According to a new survey conducted by four dif-
ferent NGOs, nearly 10 years after Shell and other oil 
companies called for a cleanup for polluted areas in 
the Niger Delta, only 11% of the planned fields are un-
der work, while large areas are heavily polluted.

In 2011, the UN Environment Programme (UNEP) 
published a report documenting the devastating im-
pact of the oil industry in Ogoniland and identified re-
commendations for urgent measures to be taken to 
clean it up. However, the new investigation stated that 
the “emergency measures” proposed by UNEP were 
not implemented as needed and that the billion-dollar 
cleanup project launched by the Nigerian government 
in 2016 was ineffective.For over fifty years, oil and gas 
extraction has caused massive contamination of water 
and soil in Ogoni communities. The ongoing systematic 
failure of oil companies and the government to clean 
up has left hundreds of thousands of Ogonians facing 
serious health risks, struggling to access safe drinking 
water and unable to make a living.

In 2020, Shell faced a number of European court 
battles in Nigeria over environmental damage it had 
caused. The Hague District Court has ordered Royal 
Dutch Shell (RDS) to reduce CO2 emissions by a net 
45% in 2030 compared to 2019 levels through the Shell 
group’s corporate policy (“The Ogoni People Are Sick of 
Dirty Drinking Water”, 2020).

3.4. Air Pollution in New Delhi

In October 2021, the Supreme Court of India called 
for a curfew in the capital New Delhi due to air pol-
lution. Schools in New Delhi were temporarily closed 
due to air pollution, which was about four times the 
safe limit. Construction sites were also stopped and 
other economic activities were slowed down.All this 
was caused by poisonous smoke in most of northern 
India. This air pollution occurred as a result of indust-
rial and vehicle emissions mixing with smoke caused 
by burning the crop after harvesting. Meanwhile, at the 
UN climate summit in Glasgow, India has called for a 
“phased reduction” rather than a “phased decommis-
sioning of coal” in its final statement. 

India provides about 70% of its electricity from 
coal, but it promised to reduce this amount in the 26th 
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raflar Konferansı’nda bu miktarı azaltma sözü vermiş 
fakat kömürü tamamen terk etmeye yönelik küresel 
çabaları reddetmiştir. Başbakan Narendra Modi, Hin-
distan’ın emisyonlarının 2070 yılına kadar net sıfır ola-
cağını taahhüt etmiştir (Frayer, 2021).

3.5. Hollanda Mahkemesi’nin Urgenda İklim 
Değişikliği Dava Kararı 

İklim kriziyle mücadelede pek çok yönüyle büyük bir 
önem taşıyan Urgenda Davası 20 Aralık 2019’da, Hol-
landa Yüksek Mahkemesi’nin tarihi kararıyla sona er-
miştir. Yüksek Mahkeme, Hollanda Hükümetinin emis-
yonlarını önemli oranda ve derhal azaltmakta hukuki 
olarak yükümlü olduğuna kesin olarak hükmetmiştir. 
Hollanda, Avrupa’nın ana limanı olan ve AB ülkeleri 
içerisinde gelişmiş endüstrisiyle sera gazı emisyonla-
rında beşinci sırada yer alan bir ülke olarak kullandığı 
enerjisinin %7’sini yenilenebilir enerji kaynakların-
dan sağlamaktadır. Hollanda’nın emisyonları 2018’de 
1990 seviyelerine oranla %15 daha az gerçekleşmiştir. 
Mahkeme tarafından verilen yükümlülük, 2020’de ise 
emisyonların 1990’a kıyasla en az %25 azaltması zo-
runluluğunu içermektedir. Urgenda Davası 2012 yılında 
900 kişilik bir grubun, hükümetin iklim krizine yöne-
lik ciddi eylemlere geçmediği takdirde konuyu mahke-
meye taşıyacaklarını belirtmesiyle başlamıştır. Lahey 
Bölge Mahkemesi, hükümetin sera gazı emisyonlarını 
2020’nin sonuna kadar (1990 seviyelerine kıyasla) en az 
%25 oranında kesmesi gerektiğine karar vermiştir. Ka-
rar, hükümetin iklim değişikliği konusunda daha etkili 
adımlar atmasını öngörmektedir.

Kararın önemi, mahkemenin, hükümetin bunu ye-
rine getirmemesini Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 
uyarınca üstlendiği insan hakları yükümlülüklerine 
aykırı olduğunu belirtmesinde yatmaktadır. İklim uz-
manı Nigel Brook “Bu karar bir dönüm noktası oldu. 
Hükümetin, vatandaşlarını iklim değişikliğinin getirdiği 
tehlikelere karşı koruması gerektiği ilkesi kararın yasal 
dayanağını oluşturuyor” açıklamasını yapmıştır (“Ur-
genda Davası, İklim Değişikliğiyle Mücadele Bakımın-
dan Tarihi Bir Zaferle Sona Erdi”, 2019).

3.6. Kamboçya’nın Ormansızlaştırılması

Hazır giyim endüstrisi Kamboçya’da elektrik üret-
mek için ülke ormanlarında yasa dışı şekilde ağaç kesi-
mi gerçekleştirerek ormansızlaşmaya yol açmaktadır. 
Hazır giyim fabrikalarının her gün en az 562 ton orman 

Conference of the Parties, which took place in Glas-
gow, nevertheless, rejecting global efforts to comple-
tely abandon coal. Prime Minister Narendra Modi has 
pledged that India’s emissions will be net zero by 2070 
(Frayer, 2021).

3.5.The Decision of the Dutch Court to Sue 
Urgenda on Climate Change 

The Urgenda Case, which is of great importance in 
many aspects of combating the climate crisis, ended 
on December 20, 2019 with the historic decision of 
the Supreme Court of the Netherlands. The Supreme 
Court has firmly ruled that the Dutch Government is 
legally obliged to significantly and immediately redu-
ce its emissions. The Netherlands, as the main port 
of Europe and a country that ranks fifth in greenhouse 
gas emissions with its developed industry within the 
EU countries, provides 7% of its energy used from re-
newable energy sources. The Netherlands’ emissions 
were 15% less in 2018 than at 1990 levels. The obligati-
on issued by the court includes an obligation to reduce 
emissions by at least 25% in 2020 compared to 1990. 
The Urgenda Case began in 2012, when a group of 900 
people stated that they would take the matter to court 
if the government did not take serious action on the cli-
mate crisis. The Hague Regional Court has decided that 
the government should cut greenhouse gas emissions 
by at least 25% by the end of 2020 (compared to 1990 
levels). The resolution provides for the government to 
take more effective steps on climate change.

The significance of the decision lies in the fact that 
the court stated that the government’s failure to do 
so was contrary to its human rights obligations under 
the European Convention on Human Rights. Climate 
expert Nigel Brook said: “This decision was a turning 
point. The principle that the government should pro-
tect its citizens against the dangers posed by climate 
change is the legal basis for the decision”he explained 
(“Urgenda Davası, İklim Değişikliğiyle Mücadele Bakı-
mından Tarihi Bir Zaferle Sona Erdi”, 2019)  

3.6. Deforestation of Cambodia

The ready-made garment industry causes defores-
tation in Cambodia by illegally logging the country’s 
forests to generate electricity. It has been established 
that garment factories use at least 562 tons of forest 
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odunu kullandığı ve her yıl 1.418 hektara (3.504 dönüm) 
eşdeğer orman yaktığı tespit edilmiştir. 2001 ve 2019 
yılları arasında Kamboçya’nın ormansızlaşma nedeniy-
le tahmini 2,7 milyon hektar (6,7 milyon dönüm) orman 
kaybettiği bilinmektedir. Bu ormansızlaşma, 2000 yılın-
da var olan orman örtüsünün yaklaşık %26,4’ünü tem-
sil etmektedir. Global Forest Watch tarafından toplanan 
veriler ayrıca, 2001 ve 2018 yılları arasında ülkenin ko-
runan alanlarda 557.000 hektar (1.38 milyon akre) ağaç 
örtüsü kaybettiğini ve bunun %11,7’ye tekabül 
ettiğini göstermiştir. 

Hazır giyim endüstrisi orman-
sızlaşmaya neden olurken, Kam-
boçya hükümeti tarafından ta-
rımsal-endüstriyel amaçlarla 
verilen ekonomik ve arazi im-
tiyazlarının orman kaybının 
en önemli itici gücü olduğu 
görülmektedir.

Londra Üniversitesi Ro-
yal Holloway’de coğrafyacı 
olan Laurie Parsons, Kamboç-
ya’daki bu fabrikanın Birleşik 
Krallık’taki büyük markalar için 
giysiler ürettiğini ve diğer giysi fab-
rikaları için ütü hizmetleri sağladığını 
açıklamıştır. Parsons, fabrika en yüksek ka-
pasitedeyken, endüstriyel işleyişin devam etmesine 
yardımcı olmak için her gün yüzlerce ton yakacak odun 
kullanıldığını ifade etmektedir. Royal Holloway tarafın-
dan 13 Ekim’de yayınlanan yakın tarihli bir rapora göre, 
çoğu kez ormanlardan yasadışı olarak ağaç kesimi ya-
pılarak odun alınıyor ve Kamboçya’nın ormansızlaşma 
sorunu göz ardı ediliyor.

Haziran ve Temmuz 2021’de, bir araştırma ekibi 
Kamboçya’da Lidl, Gap ve H&M gibi şirketler için kı-
yafet üreten yüzlerce hazır giyim fabrikasını ziyaret 
ederek araştırmalarda bulunmuştur. Kamboçya’daki 
Konfeksiyon Üreticileri Derneği’ne (GMAC) kayıtlı 600 
fabrikadan yaklaşık üçte birinin, Kamboçya’da orman 
odunlarını keserek fabrikada kullanmanın yasadışı ol-
masına rağmen, düzenli olarak bir miktar orman odu-
nu kullandığını açıklamışlardır.(Alberts, 2021)

3.7. Azalan Biyoçeşitlilik

Dünya Yaban Hayatı Fonu’nun (WWF) Yaşayan Geze-
gen Raporu 2020’ye göre (Almond, Grooten, & Peter-

wood every day and burn the equivalent of 1,418 hec-
tares (3,504 acres) of forest every year. It is known that 
between 2001 and 2019 Cambodia lost an estimated 
2.7 million hectares (6.7 million decares) of forest due 
to deforestation. This deforestation represents about 
26.4% of the forest cover that existed in 2000. Data col-
lected by Global Forest Watch also showed that betwe-
en 2001 and 2018, the country lost 557,000 hectares 

(1.38 million acres) of tree cover in protected areas, 
accounting for 11.7%. 

While the garment industry is ca-
using deforestation, economic and 

land concessions granted by the 
Cambodian government for 

agro-industrial purposes ap-
pear to be the most important 
drivers of forest loss.

Laurie Parsons, a geog-
rapher at Royal Holloway, 
University of London, explai-

ned that this factory in Cambo-
dia produces clothes for major 

brands in the United Kingdom and 
provides ironing services for other 

garment factories. Parsons points out 
that hundreds of tons of firewood are used 

every day to help maintain industrial functioning whi-
le the factory is at its highest capacity. According to a 
recent report published by Royal Holloway on October 
13, wood is often taken from forests illegally by deca-
pitating trees, and Cambodia’s deforestation problem 
is ignored.

In June and July 2021, a research team visited hund-
reds of garment factories in Cambodia that produce 
clothing for companies such as Lidl, Gap and H&M. 
They reported that about one-third of 600 factories re-
gistered with the Garment Manufacturers Association 
(GMAC) in Cambodia regularly use some amount of fo-
rest wood, although it is illegal to cut forest wood in a 
factory in Cambodia.(Alberts, 2021)3.7. 

3.7. Decreasing Biodiversity

According to the World Wildlife Fund’s (WWF) Li-
ving Planet Report 2020 (Almond, Grooten, & Petersen, 
2020), the populations of mammals, fish, birds, repti-

Doğa, küresel 
olarak insanlık tarihinde 

görülmemiş sevilerde tahrip 
olmakta ve türlerin yok olma 

oranı hızlanmaktadır. Bu durum 
sürdürebilir yaşamı zorlaştırmakta, 

insan ve canlı yaşamının 
sürdürülebilirliğini ciddi 

şekilde tehdit etmektedir.
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sen, 2020), memeliler, balıklar, kuşlar, sürüngenler ve 
amfibi popülasyonları 1970 ile 2016 arasında küresel 
olarak ortalama %68 azalmıştır. Latin Amerika ve Ka-
rayipler’deki yaban hayatı türleri ortalama %94’lük bir 
düşüşle en kötü sonucu yaşamıştır. Küresel tatlı su 
türleri de orantısız bir şekilde etkilenerek ortalama 
%84 azalmıştır. Gezegen sağlığının önemli bir göster-
gesi olarak, insanlar ve doğal dünya arasında temelden 
kopuk bir ilişki bulunmaktadır ve bunun sonuçları (de-
vam eden COVID-19 pandemisinin göster-
diği gibi) felaket olabilir (“2020 to Pre-
sent”, 2020).

Birleşmiş Milletler raporuna 
göre biyoçeşitlilik hızla azal-
maktadır. Doğa, küresel olarak 
insanlık tarihinde görülmemiş 
sevilerde tahrip olmakta ve 
türlerin yok olma oranı hızlan-
maktadır. Bu durum sürdü-
rebilir yaşamı zorlaştırmakta, 
insan ve canlı yaşamının sürdü-
rülebilirliğini ciddi şekilde tehdit 
etmektedir (Msuya, 2019).

4. Dünya Çapında Karbon 
Salımı
4.1. Devletlerin Karbon Salımı

Her yıl 30 gigatondan fazla CO2 dünya atmosferine 
salınıyor, bu iklim değişikliğine neden olan sera gazla-
rının ana kaynağıdır. Bu gazların en büyük kısmı fosil 
yakıtların kullanımından, yenilenemeyen kaynaklar-
dan enerji üretilmesinden ve kirletici insan faaliyetle-
rinden kaynaklanmaktadır.

Dünya Meteoroloji Örgütü’nün (WMO) son raporu, 
kaydedilen son yılda (2020), Covid-19 salgını sırasında 
fosil yakıt emisyonlarındaki düşüşe rağmen atmosfer-
deki CO2 oranının yeni bir rekor kırdığını ifade etmiştir. 
Spesifik olarak, atmosferdeki CO2 yoğunluğu 2020’de 
milyonda 413 parçaya (ppm) ulaşmıştır ve bu sanayi 
öncesi seviyelerden (1750’den önce) %149 daha faz-
ladır. Ancak, bu kirliliğin çoğu sadece birkaç ülkeden 
geliyor. Örneğin Çin, tüm küresel emisyonların yaklaşık 
%30’unu üretirken, Amerika Birleşik Devletleri nere-
deyse %14’ünden sorumludur. 

les, and amphibians decimated globally by an average 
of 68% between 1970 and 2016. Wildlife species in Latin 
America and the Caribbean experienced the worst re-
sult, with an average decline of 94%. Global freshwater 
species are also disproportionately affected, decrea-
sing by an average of 84%. As an important indicator of 
planetary health, there is a fundamentally decoupled 
relationship between humans and the natural world, 

and the consequences of this (as the ongoing CO-
VID-19 pandemic shows) can be catastrop-

hic (“2020 to Present”, 2020).
According to a United Nations 

report, biodiversity is declining 
rapidly. Nature is being destro-

yed in unprecedented levels in 
human history globally and 
the extinction rate of species 
is accelerating. This situation 
complicates the sustainable 
life and seriously threatens 

the sustainability of human 
and living life (Msuya, 2019).

4. Worldwide Carbon 
Emissions

4.1. States’ Carbon Emissions

More than 30 gigatons of CO2 is released into the 
earth’s atmosphere each year, which is the main sour-
ce of greenhouse gases that cause climate change. The 
largest part of these gases comes from the use of fos-
sil fuels, energy production from non-renewable sour-
ces and polluting human activities.

The latest report of the World Meteorological Organi-
zation (WMO) stated that in the last recorded year (2020), 
despite the decrease in fossil fuel emissions during the 
Covid-19 epidemic, the rate of CO2 in the atmosphere set 
a new record. Specifically, the concentration of CO2 in 
the atmosphere reached 413 parts per million (ppm) in 
2020, which is 149% higher than pre-industrial levels 
(before 1750). However, most of this pollution comes 
from only a few countries. China, for example, generates 
about 30% of all global emissions, while the United Sta-
tes is responsible for almost 14%.  

Nature is being 
destroyed in unprecedented 

levels in human history globally 
and the extinction rate of species 

is accelerating. This situation 
complicates the sustainable life 

and seriously threatens the 
sustainability of human and 

living life.
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Aşağıdaki tabloda ülkelerin 2020 yılında atmosfere 
gerçekleştirdiği CO2 salımı miktarları yer almaktadır.
(Vanessa, 2021)

The table below shows the CO2 emissions of count-
ries to the atmosphere in 2020.(Vanessa, 2021)

Şekil 2: Dünyadaki Yıllık Karbon Emisyonu, 2020.
               Annual Carbon Emissions in the World, 2020.

Şekil 1: En Çok Karbon Emisyonu Gerçekleştiren Ülkelerin Emisyon Oranları.
               Emission Ratios of the Countries with the Highest Carbon Emissions.

    Ülke        CO2 Miktarı

    Çin       10,065 milyar ton CO2 

    ABD       5,416 milyar ton CO2 

    Hindistan       2,654 milyar ton CO2 

    Rusya       1,711 milyar ton CO2

    Japonya       1,162 milyar ton CO2

    Almanya       759 milyon ton CO2

    İran       720 milyon ton CO2

    Güney Kore       659 milyon ton CO2

    Suudi Arabistan       621 milyon ton CO2

    Endonezya       615 milyon ton CO2
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Yukarıda 2020 yılına ait CO2 emisyonu miktarını 
gösteren haritaya bakıldığında Çin 7,5 milyar tondan 
fazla CO2 emisyonu ile dünya atmosferini en çok kirle-
ten ülke olmuştur (Ritchie & Roser, 2020).

Ulusal Katkı Beyanları’na (NDC’ler) ilişkin Şubat 
2021 Birleşmiş Milletler Sentez Raporu(United Nati-
ons, 2021), tarafların Paris Anlaşması’na yönelik ta-
ahhütlerinin Paris Anlaşması hedeflerini karşılamaya 
yeterli olmadığı sonucuna varmıştır. Glasgow Paktı ve 
Paris Anlaşması uygulanabilir olmasa da, ülke tem-
silcilerinin döndüklerinde yerel eylemlere rehberlik 
etmeleri bakımından anlamlıdır. 2021 raporuna göre 
ABD, AB, Çin, Hindistan ve Rusya ve Birleşik Krallık ile 
birlikte küresel olarak en çok CO2 salan ilk beş ülke 
arasında yer almaktadır. AB, ABD ve Birleşik Krallık, 
2050 yılına kadar net sıfır olma hedefini paylaşmış ve 
Birleşik Krallık ve AB, ABD’nin 2021 açıklamasından 
önce 2020’de ulusal katkı beyanlarını güncellemiştir. 
COP26’dan çıkan Birleşik Krallık, 2020 ulusal katkı 
beyanını, emisyonlarını 2030 yılına kadar 1990 sevi-
yelerine kıyasla en az %68 oranında azaltım olarak 
güncellemiştir. 

AB ayrıca, 2030 yılına kadar CO2 emisyonlarında 
1990’a kıyasla en az yüzde 55’lik bir azaltım yapacağı-
na yönelik 2020 taahhüdünü dile getirmiştir. Net sıfır 
hedefleri için, Çin ulusal katkı beyanı olarak 2060 yılına 
kadar karbon nötr olma taahhüdünde bulunurken, Hin-
distan ve Rusya’nın karbon nötre ulaşmak için sırasıyla 
2060 ve 2070 için hedefler açıkladığı bildirilmiştir. Hin-
distan ayrıca 2030 yılına kadar %50 yenilenebilir enerji 
hedefi belirlemiştir (Grisby, Broome, & Ellis, 2021).

4.2. Şirketlerin Karbon Salımı

İnsanlığı tehdit eden iklim acil durumunu yalnızca 
20 devlete ait çok uluslu şirketler yönetmektedir. Bu 
firmalar, endüstrilerinin gezegen üzerindeki yıkıcı etki-
sinin bilincinde olsalar da, çalışmalarını ve endüstri-
lerini genişletmeye devam etmektedir (Conmy, 2021).

Richard Heede’nin ABD’deki İklim Hesap Verebilir-
lik Enstitüsü’nde yaptığı araştırma, 1965’ten bu yana 
toplam 480 milyar ton karbondioksit (GtCO2) olmak 
üzere, dünya çapındaki tüm enerjiyle ilgili karbondiok-
sit ve metanın %35’ine sadece 20 şirketin (hepsi pet-
rol şirketi)  neden olduğunu göstermektedir (Richard 
Heede, 2020).

Looking at the map above which shows the amount 
of CO2 emissions for 2020, it is seen that China has be-
come the country that pollutes the world’s atmosphere 
the most with more than 7.5 billion tons of CO2 emissi-
ons(Ritchie & Roser, 2020).

February 2021 United Nations Synthesis Report on 
Declarations of National Contribution (United Nations, 
2021)(NDCs) concluded that the parties’ commitments 
to the Paris Agreement were not sufficient to meet the 
Paris Agreement objectives. Although the Glasgow 
Pact and the Paris Agreement are not enforceable, 
they are meaningful in that the country’s representa-
tives guide local actions when they return. According 
to the 2021 report, the US has the most CO2 emissi-
ons globally, along with the EU, China, India, Russia, 
and the United Kingdom. The EU, US and UK shared 
the goal of being net zero by 2050, and the UK and 
EU updated their national contribution statements in 
2020, ahead of the US’s 2021 announcement. The UK, 
which left COP26, updated its 2020 national contribu-
tion statement to reduce its emissions by at least 68% 
compared to 1990 levels by 2030. 

The EU has also expressed its 2020 commitment to 
reduce CO2 emissions by at least 55 percent compared 
to 1990 by 2030. For net zero targets, China has pledged 
to be carbon neutral by 2060 as its national contribu-
tion statement, while India and Russia have reportedly 
announced targets for 2060 and 2070, respectively, to 
achieve carbon neutrality. India has also set a target 
of 50% renewable energy by 2030 (Grisby, Broome, & 
Ellis, 2021).

4.2. Carbon Emission of Companies

Only 20 state-owned multinational companies ma-
nage the climate emergency that threatens humanity. 
While these firms are conscious of the devastating im-
pact their industries have on the planet, they continue to 
expand their operations and industries (Conmy, 2021).

According to research conducted by Richard Heede 
at the Institute for Climate Accountability in the United 
States, only 20 companies (all of them oil companies) 
cause 35% of all energy-related carbon dioxide and 
methane worldwide, which amounts to a  total of 480 
billion tons of carbon dioxide (GtCO2) emissions since 
1965 (Richard Heede, 2020). 
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5. Moda Endüstrisi ve Çevre İhlalleri

Zara, Coach, Adidas, Dr. Martens ve en az 80 büyük 
moda markası, malzemeleri “şeffaf olmayan tedarik 
zincirlerinden” tedarik eden satıcılarla ilişkileri nede-
niyle araştırma firması Stand.earth’ün hazırladığı ra-
pora göre dolaylı olarak Amazon’da ormansızlaşmaya 
neden olabilir (“Nowhere to Hide”, 2021).

Araştırmacılar, popüler moda şirketlerinin, Brezil-
ya’nın en büyük deri ihracatçısı JBS gibi yağmur orman-
larındaki ormansızlaşmayla bağlantılı tedarikçilerden 
deri alıp almadığını araştırmıştır. Stand.earth, Brezilya, 
Vietnam, Çin ve Pakistan gibi ülkelerden yapılan ihracat 
ve ithalatlar dahil olmak üzere tüm gümrük verilerini 
inceleyerek moda markalarının üretim sağlayıcılarının 
gönüllü açıklama listeleri gibi bilgilerle, 50’den fazla 
markanın birden fazla doğrudan veya aracılar aracılı-
ğıyla JBS ile bağlantılı olduğunu bulmuştur. Deri şirketi, 
ormansızlaşmayla ilgili faaliyetleri 2035 yılına kadar te-
darik zincirinden çıkarma sözü vermiş, ancak defalarca 
ormanların yasadışı olarak tahrip edilmesiyle ilişkilen-
dirilmiştir. Diğer 25 moda şirketi, potansiyel olarak en 
az bir kez Brezilya’da ormansızlaştırma faaliyetlerinde 
bulunan satıcılarla bağlantılı olmuştur.

5. Fashion Industry and Environmental Violations

Zara, Coach, Adidas, Dr. Martens and at least 80 
major fashion brands could indirectly cause defores-
tation in the Amazon, according to a report by the rese-
arch firm Stand.earth, due to their relationships with 
vendors who source materials from “non-transparent 
supply chains.” (“Nowhere to Hide”, 2021).

Researchers have investigated whether popular 
fashion companies buy leather from suppliers linked to 
deforestation in the rainforest, such as Brazil’s largest 
leather exporter JBS. By examining all customs data 
and through information such as voluntary disclosure 
lists of fashion brands’ production providers, including 
exports and imports from countries such as Brazil, 
Vietnam, China, and Pakistan, Stand.earth has found 
that more than 50 brands are linked to JBS, either di-
rectly or through intermediaries. The leather company 
has promised to remove deforestation-related activi-
ties from the supply chain by 2035, but has repeatedly 
been associated with the illegal destruction of forests. 
Another 25 fashion companies have been linked to ven-
dors potentially involved in deforestation activities in 
Brazil at least once.

Şekil 3: ABD’ye bağlı fosil yakıt şirketlerinin emisyon oranları (milyon ton) , 1965-2018.
               Emission rates of fossil fuel companies affiliated with the United States (million tons) , 1965-2018.
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Fendi, Louis Vuitton ve H&M gibi markalar, yasadışı 
ağaç kesimi ve arazi temizleme ile bağlantıları olduğu 
tespit edilen yaklaşık iki düzine şirketle çalışmak yeri-
ne şeffaf tedarik zincirleri geliştirme sözü vermişti an-
cak yeni bulgular, potansiyel olarak kendi taahhütlerini 
ihlal ettiklerini göstermektedir (Rubiano, 2021).

6. Plastik Atıklar 

Dünyadaki plastik ambalaj atıklarının %55’inden so-
rumlu küresel işletmeler arasında petrol ve gaz devleri 
ve kimya şirketleri de dahil olmak üzere hem devlete ait 
hem de çok uluslu şirketler yer almaktadır. Plastik Atık 
Üreticileri Endeksi (Charles, Kimman, & Saran, 2021), 
yüz maskelerinden plastik poşetlere ve şişelere kadar, 
kısa ömürlerinin sonunda okyanusları kirleten, yakılan 
veya çöplüklere atılan, atılabilir plastik ürünlere dönü-
şen polimerleri üreten şirketleri incelemiştir. Ayrıca, 
Avustralya’nın kişi başına en çok tek kullanımlık plastik 
atık üreten ülkeler listesinde birinci sırada olduğunu ve 
Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore ve İngiltere’nin 
bu listeyi devam ettirdiğini göstermiştir. 

ExxonMobil, küresel atık dağına 5,9 milyon ton kat-
kıda bulunan, dünyadaki en büyük tek kullanımlık plas-
tik atık kirleticisidir. Dünyanın en büyük kimya şirketi 
olan ABD merkezli Dow 5,5 milyon ton plastik atık ya-
ratırken, Çin’in petrol ve gaz kuruluşu Sinopec 5,3 mil-
yon ton plastik atık yaratmıştır. Şirketlerin 11’i Asya’da, 
dördü Avrupa’da, üçü Kuzey Amerika’da, biri Latin 
Amerika’da ve biri Orta Doğu’da bulunmaktadır. Plas-
tik üretimleri, başta Barclays, HSBC, Bank of America, 
Citigroup ve JPMorgan Chase olmak üzere önde gelen 
bankalar tarafından finanse edilmektedir. En büyük 20 
küresel şirketin plastik atık ayak izi, 2019’da atılan 130 
milyon metrik ton tek kullanımlık plastiğin yarısından 
fazlasını oluşturmuştur (Charles vd., 2021).

Tek kullanımlık plastikler neredeyse tamamen fosil 
yakıtlardan üretilmekte ve bu da iklim krizini tetikle-
mektedir. Geri dönüştürülmesi en zor maddelerden 
biri olan tek kullanımlık plastiğin sadece %10-15’i her 
yıl dünya çapında geri dönüştürülmektedir. 2050 yılına 
kadar plastiğin sera gazı emisyonlarının %5-10’unu 
oluşturması beklenmektedir (Laville, 2021).

Sonuç 

Çevrenin insan yaşamını sürdürmede birincil ko-
numda ve en etkileyici faktör olması, insan güvenliği-
ni sağlama açısından çevresel güvenliği de sağlamayı 

Brands like Fendi, Louis Vuitton and H&M have pro-
mised to develop transparent supply chains instead of 
working with nearly two dozen companies found to be 
linked to illegal logging and land clearing, but new fin-
dings show they’re potentially violating their own com-
mitments(Rubiano, 2021). 

6. Plastic Waste 

Global businesses responsible for 55% of the wor-
ld’s plastic packaging waste include both state-owned 
and multinational companies, including oil and gas gi-
ants and chemical companies. The Plastic Waste Pro-
ducers Index(Charles, Kimman, & Saran, 2021) exami-
ned companies that produce polymers that, at the end 
of their short lives, end up polluting the oceans, inci-
nerated or end up in landfills, turning into disposable 
plastic products, from face masks to plastic bags and 
bottles. It has also shown that Australia ranks first in 
the list of countries that produce the most disposable 
plastic waste per capita, and the United States, South 
Korea and the United Kingdom continue this list. 

ExxonMobil is the largest single-use plastic waste 
polluter in the world, contributing 5.9 million tons to 
the global waste mountain. The US-based Dow, the 
world’s largest chemical company, has created 5.5 
million tons of plastic waste, while China’s oil and gas 
company Sinopec has created 5.3 million tons of plas-
tic waste. Eleven of the companies are located in Asia, 
four in Europe, three in North America, one in Latin 
America and one in the Middle East. Their plastic pro-
duction is financed by leading banks, primarily Barc-
lays, HSBC, Bank of America, Citigroup and JPMorgan 
Chase. The plastic waste footprint of the 20 largest glo-
bal companies accounted for more than half of the 130 
million metric tons of disposable plastic discarded in 
2019 (Charles vd., 2021).

Single-use plastics are almost entirely made from 
fossil fuels, which triggers the climate crisis. Only 10-
15% of disposable plastic, which is one of the most diffi-
cult substances to recycle, is recycled worldwide every 
year. It is expected that by 2050, plastic will account for 
5-10% of greenhouse gas emissions (Laville, 2021). 

Conclusion 

The fact that the environment is the primary and 
most influential factor in sustaining human life ma-
kes it necessary to provide environmental security in 
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gerekli kılmaktadır. Çevrenin korunması onu doğrudan 
insanın gözetiminde olan bir hak konumuna getirmek-
tedir. Bu nedenle çevre hakkı bir insan hakkı olarak ka-
bul edilir. Bu raporda çevreye verilen zararların çevre 
hakkını nasıl ihlal ettiğine dair örnekler verilmiş ve bu 
durumun insan yaşamını nasıl tehlikeye düşürdüğüne 
değinilmiştir. Verilen örneklerden hareketle çevre hak-
kının sadece bireysel çabalarla çevreyi korumaya ça-
lışmakla sürdürülemeyeceğini, bu hakkın en çok çok 
uluslu büyük şirketler ve hükümetler tarafından ihlal 
edildiği belirtilmiştir. 

Özellikle endüstrileşmiş devletlerin fosil yakıt kul-
lanımı ve çevre tahribatı neticesinde ortaya çıkmasına 
neden olduğu küresel ısınma ve iklim değişikliği nokta-
sında ciddi şekilde tarihsel sorumlulukları bulunmak-
tadır. Günümüzde de Çin ve Hindistan gibi ülkeler tarih-
sel sorumlulukları bulunan ABD ve Avrupa devletleri 
gibi vermiş olduğu çevresel tahribatın ve ihlal ettikleri 
çevre hakkının bedelini ödemek istememektedir.

Bütün uluslararası çözüm çabalarına rağmen çevre 
hakkına ilişkin uluslararası bir koruma ve yaptırım me-
kanizması hâlen bulunmamaktadır. Bu durum küresel 
ısınmadan ve iklim değişikliğinden daha çok etkilenen 
kırılgan ve gelişmemiş ülkelerin gelişmiş ülkeler tara-
fından çevre hakkının ihlal edildiğini göstermektedir. 
Küresel ve gelişmiş ülkelerin bu eşitsiz durumu telafi 
etmek ve daha fazla çevreyi kirletmemek adına kar-
bon ticareti, sınırda karbon düzenlemesi, karbon ver-
gisi gibi uygulamalarda bulunması da tam olarak çevre 
kirliğini ortadan kaldırmamakta ve haliyle ihlallerin de 
önüne geçilememektedir. 

Devletlerin ve hükümetlerin çevre hakkının ihlali-
ne karşı ulusal mevzuatlarında iyileştirmeler yapması 
ve bunun uluslararası alana yayılması gerekmektedir. 
Ayrıca çok uluslu şirketlerin de üretim ve lojistik sü-
reçlerinde çevreye ve insanlara verdikleri zarara karşı-
lık cezalandırılması veya yaptırıma maruz bırakılması 
gerekmektedir.

terms of ensuring human safety. The protection of the 
environment makes it a right that is under the direct 
supervision of human beings. For this reason, the ri-
ght to the environment is considered a human right. 
In this report, examples of how damage to the environ-
ment violates the environmental right and how this si-
tuation endangers human life is mentioned. Based on 
the examples given, it has been stated that the right to 
the environment cannot be maintained only by trying 
to protect the environment with individual efforts, and 
this right is most often violated by large multinational 
companies and governments. 

In particular, industrialized states have serious his-
torical responsibilities in terms of global warming and 
climate change, which are caused by the use of fossil 
fuels and environmental destruction. Today, countries 
such as China and India do not want to pay for the envi-
ronmental damage they have caused and the environ-
mental right they violated, like the USA and European 
states, which have historical responsibilities.

Despite all international efforts to resolve it, there 
is still no international protection and sanctions mec-
hanism for the right to the environment. This situati-
on shows that the environmental rights of fragile and 
underdeveloped countries, which are more affected 
by global warming and climate change, are violated by 
developed countries. The fact that global and develo-
ped countries are engaged in practices such as carbon 
trading, border carbon regulation and carbon tax to 
compensate for this unequal situation and not pollute 
the environment further does not completely eliminate 
environmental pollution and thus violations cannot be 
prevented. 

States and governments should make improve-
ments to their national legislation against violations 
of the right to the environment and this should be ex-
tended internationally. In addition, multinational com-
panies should also be punished or sanctioned for the 
damage they cause to the environment and people in 
their production and logistics processes.
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Umutlarımızı çok fazla, anayasalara, yasalara ve 
mahkemelere bağlayıp bağlamadığımızı sıklıkla 
merak ederim. Bunlar yanlış umutlardır, inanın 
bana, bunlar yanlış umutlardır. Özgürlük kadın 
ve erkeklerin kalbinde yatar; orada öldüğünde 

ise bunu diriltecek ne bir anayasa ne bir yasa ne 
de bir mahkeme vardır. Kalplerinde var oldukça 

da özgürlüğü koruyacak hiçbir anayasa, yasa 
veya mahkemeye ihtiyaç yoktur.

Billings Learned Hand (1872-1961)
   Amerikan Federal Yargıcı  

Giriş

Eğitim hakkının ihlaline ilişkin tartışmalara geç-
meden önce, okuyucunun bu bölümün içeriğini daha 
iyi anlayabilmesi için “hak” ve “eğitim” kavramlarıy-
la, bunlara ilişkin diğer tanımlamalara yer verilmesi 
gerekli görülmektedir. Bu nedenle aşağıda öncelikle, 
hakkın tanımına yer verilerek temel insan haklarıyla 
ilgili açıklamalar incelenecektir. Daha sonra da eğiti-
min tanımlanmasıyla ilgili tartışmalara kısaca yer ve-
rilerek eğitim hakkının içeriği ve bu içeriğin nasıl oluş-
tuğu konusu ele alınacaktır. Ayrıca eğitim ve öğrenim 
görme hakkının diğer temel haklarla olan ilişkisine de 
kısaca yer verilecektir. Raporun ilerleyen kısımlarında 
ise dünya genelinde küresel ve bölgesel güç niteliğin-
deki devletlerin özellikle 2020 ve 2021 yılları içinde 
eğitim hakkının ihlaline yol açan düzenlemeleri ve uy-
gulamalarından örnekler paylaşılacaktır. Son olarak 
da bu raporun menşe ülkesinin Türkiye olmasından 
dolayı eğitim hakkının ihlaliyle ilgili tartışmalar Türki-
ye bağlamında da kısaca değerlendirilecektir. Böylece 
okuyucunun, Mevlana’nın pergel metaforuna benzer 
bir şekilde, kendi ülkesinin gerçekliğiyle yüzleşip son-
rasında da dünyadaki eğitim hakkı ihlallerini daha iyi 
kavraması amaçlanmıştır. 

I often wonder whether we do not rest our hopes 
too much upon constitutions, upon law and upon 

courts. These are false hopes, believe me, these 
are false hopes. Liberty lies in the hearts of men 
and women; when it dies there, no constitution, 
no law, no court can save it; no constitution, no 

law, no court can even do much to help it. While 
it lies there it needs no constitution, no law, no 

courts to save it.

Billings Learned Hand (1872-1961)
   American Federal Judge  

Introduction

Before discussing the violation of the right to edu-
cation, it is necessary to define the terms “right” and 
“education,” as well as other related terms, in order 
for the reader to understand the content of the report. 
As a result, the definition of the right to education will 
be provided first, followed by an examination of the 
explanations related to fundamental human rights. 
The scope of the right to education and how it is de-
veloped will next be explored, followed by a brief exa-
mination of the definition of education. Furthermore, 
the relationship between the right to education and 
other fundamental rights will be discussed briefly. In 
the next sections of the report, examples of global and 
regional power states’ regulations and practises that 
lead to violations of the right to education, particular-
ly in 2020 and 2021, will be provided. Finally, becau-
se this report originated in Turkey, the discussion of 
violations of the right to education will be examined 
briefly in the context of Turkey. As a result, similar to 
Rumi’s compass metaphor, the readers will confront 
the reality of their own country and develop a better 
understanding of how the right to education is being 
violated around the world. 
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1. Hak Kavramı ve Temel İnsan Hakları
Hukukun en temel kavramlarından birisi olan hak, 

hukuk düzeni tarafından korunan ve sahibine bu koru-
madan yararlanma yetkisinin tanındığı menfaat ola-
rak tanımlanabilir (Oğuzman & Barlas, 2015, s. 137). 
Peki, hakkı koruyan “hukuk düzeni” ne anlama gel-
mektedir? Örneğin, ilkokul yaşına gelmiş bir çocuğu 
okula göndermeyen anne ve babanın, komşuları ve 
akrabaları tarafından ayıplanması ve belki de onlara 
yönelik olumsuz bir tavır alınması hukuk düzeni ta-
rafından bir korunmaya işaret eder mi? Muhakkak ki 
birçoğumuz bu soruya olumsuz yanıt verecektir. Çün-
kü hukuk düzeni ile kastedilenin, bu örnek özelinde, 
çocuğun eğitim hakkının yerine getirilebilmesi ama-
cıyla, anne ve babaya yönelik olarak devlet tarafından 
birtakım yaptırımlar uygulanabileceği anlamına gel-
diği tahmin edilebilecektir. Öyleyse hukuk kurallarına 
uyulmadığında bunlara uyulmasını sağlayacak meşru 
bir otorite olarak devletin hukuk kurallarının yapıcısı 
ve hukuk düzeninin sürdürücüsü olduğu söylenebilir.1 

Literatürde ülkelerin anayasalarında yer alan hak-
lar, “temel haklar” olarak nitelendirilmektedir; mu-
hakkak ki bu temel haklar aynı zamanda insan hakları 
hukuku içerisinde de değerlendirilebilecek olan hak-
lardır. İnsan hakları hukuku kapsamında değerlendiri-
lebilecek olan haklar yalnızca anayasalarla değil; baş-
ta kanunlar olmak üzere diğer mevzuat çerçevesinde 
de korunan haklardan oluşur (Gözler, 2018, s.99-102). 
Eğitim hakkı da birçok devletin anayasasında doğru-
dan ya da dolaylı olarak2 temel bir insan hakkı olarak 
yer aldığı gibi, farklı yasal düzenlemelerle de koruna-
bilen haklardandır.3 

1 Önemle belirtilmelidir ki burada “devlet” sözcüğüyle ifade edi-
len, dünyadaki birçok ülke tarafından da benimsenen; yasama, 
yürütme ve yargı erklerinden oluşan, “güçler ayrılığı” ilkesine 
dayanan ve bireylerin temel hak ve özgürlüklerin güvence altına 
alındığı anayasal devlettir. Nihayetinde devletin yasama organı-
nın halkın temsilcilerinden oluştuğu ve aslında hukuk kuralları-
nın katılımcı ve çoğulcu demokrasi anlayışı içinde millet irade-
siyle oluştuğu/oluşması gerektiği de unutulmamalıdır.

2 Örneğin, eğitim hakkı Türkiye Cumhuriyet Anayasasının “Eği-
tim ve öğrenim hakkı ve ödevi” başlıklı 42. Maddesinde, Fede-
ral Almanya Cumhuriyeti Anayasasının, “Okul rejimi” başlıklı 
7. Maddesinde düzenlenmiştir. İlk anayasa olarak kabul edilen, 
A.B.D. Anayasasında eğitim hakkına yer verilmemekte; Fransız 
Anayasasının asıl metninde eğitim hakkına yer verilmese de içe-
risinde atıf yapılan 27 Ekim 1946 Anayasasının Önsözü içinde 
bu hakka yer verilmektedir. 

3 Örneğin, eğitim hakkı Türk Hukukunda 222 sayılı İlköğretim ve 
Eğitim Kanunu çerçevesinde de korunan bir haktır.

1. The Concept of Right and 
Fundamental Human Rights

One of the most fundamental concepts in law is ri-
ght, which can be defined as “the interest protected by 
the legal system and from which the holder is entitled 
to benefit” (Oğuzman & Barlas, 2015, p. 137). So, what 
exactly is a “legal system” that protects rights? For 
example, can reprimanding parents and neighbours 
who do not send their children to school or having a 
negative attitude toward such parents, imply legal pro-
tection? Most of us will most likely say no to this ques-
tion. Because of what is intended by the legal system 
in this specific situation, it can be assumed that the 
state may impose sanctions on the mother and father 
in order to fulfil the child’s right to education. As a 
result, law is made and enforced by the state, which 
makes it possible to think of it as a legitimate authority 
that makes and protects the law. 1 

The rights enshrined in a country’s constitution 
are referred to as “fundamental rights” in literature. 
Certainly, these fundamental rights are also rights 
that can be considered under human rights law. Ri-
ghts that can be considered under human rights law 
are not only constitutional; they also include rights 
that are protected under other legislation, particularly 
acts (Gözler, 2018, pp.99-102). In many states, the ri-
ght to education is a fundamental human right, either 
directly or indirectly2, and it is one of the rights that 
can be protected by various legal regulations.3

1 It should be underlined that the constitutional state, which is ar-
ticulated with the word “state,” consists of legislative, executive, 
and judicial functions, is based on the principle of “separation of 
powers,” and guarantees the fundamental rights and freedoms of 
citizens. Furthermore, it should be remembered that the legisla-
tive body of the state is made up of people’s representatives and 
that the rules of law should be determined by the will of the pe-
ople within the scope of participative and pluralistic democracy.

2 For example, the right to education is regulated by Article 42 of 
the Republic of Turkey’s Constitution, titled “The right and duty 
of education,” and Article 7 of the Federal Republic of Germany’s 
Constitution, titled “School system.” The right to an education is 
not included in the United States Constitution, which is widely 
regarded as the world’s first constitution. Although the right to 
education is not included in the French Constitution’s original 
language, it is mentioned in the Preamble to the 27 October 1946 
Constitution, to which the French Constitution refers.

3 For example, in Turkish law, the right to education is also prote-
cted by the Primary Education Law No. 222.
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Önemle belirtmek gerekir ki, insan hakları hukuku 
içinde yer alan haklar yalnızca ulusal değil, uluslara-
rası sözleşmeler ve belgeler çerçevesinde de korun-
maktadır.4 Özellikle eğitim hakkı kapsamında; İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesi (m.26), BM Medeni ve 
Siyasal Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme (m.18), 
BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin 
Uluslararası Sözleşme (m.13), Avrupa İnsan Hakları 
ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleş-
me ve Ek Protokolleri (Ek 1 Nolu Protokol m.2), BM 
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (m.28-29), Avrupa 
Sosyal Şartı (m.10), Mültecilerin Hukuki Durumuna 
Dair Sözleşme (m.4 ve 22), Tüm Göçmen İşçilerin ve 
Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Ulusla-
rarası Sözleşme (m.12, 30 ve 45), Engellilerin Hakları-
na İlişkin Sözleşme (m.24), Kadınlara Karşı Her Türlü 
Ayırımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi 
(m.10), Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi (m.12/4) 
önde gelen örnekler arasında verilebilir. 

Bu örneklerden de görülebileceği gibi bu sözleş-
melerin bazılarına BM’ye üye ülkelerin oldukça büyük 
bir kısmı taraf olduğundan evrensel nitelikte, bazıları 
da bölgesel niteliktedir. Buna paralel olarak bu söz-
leşmelerde korunan haklar bazen BM düzeyinde ko-
runduğu gibi bazıları da bölgesel düzeyde oluşturulan 
düzenleme ve mekanizmalarla korunmaktadır. Bu ko-
ruma sisteminde bazen yargısal yetkileri olmayan ko-
miteler oluşturularak devletlere bu komitelere rapor 
sunma yükümlülüğü getirilmektedir. Komiteler ilgili 
rapor ve belgeleri inceleyerek devlete sorular yönelte-
bilmekte ve devletler bazında insan hakları gelişimiy-
le ilgili nihai raporları hazırlamakta5 ve hak ihlaline 
ilişkin tespitlerde bulunabilmektedirler.6 Ayrıca bazı 

4 Tabi unutulmamalıdır ki “devletlerin egemenliği prensibi” ge-
reğince bir uluslararası sözleşmeye veya sözleşme niteliğinde 
olmayan uluslararası belgelere taraf olup olmamak bir devletin 
yetkili organlarınca karar verilebilecek bir husustur. 

5 Komitelerin, devletlerin eğitim hakkı ihlaline ilişkin uygulamala-
rına yönelik yeterli düzeyde eleştiriler getirmediğine ilişkin tar-
tışmalar için bkz. Coomans, F. (1994). Identifying Violations of 
the Right to Education. 

 https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.
org/files/resource-attachments/Coomans_Identifying_Violati-
ons_Right_to_Education_2007.pdf

6 Bu konuda 2021 yılına ait güncel bir örnek olarak BM Çocuk Hak-
ları Komitesi, İspanya’nın 8 yaşındaki Faslı bir çocuğun eğitim 
hakkını BM Çocuk Haklarına İlişkin Sözleşme’ye aykırı olarak 
ihlal ettiğine hükmetmiştir. https://www.ohchr.org/en/NewsE-
vents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27165&LangID=E

It is important to point out that not only is national 
law supposed to protect human rights, but internatio-
nal treaties and agreements also protect these same 
rights.4 In particular, among the prominent examples 
of the right to education are the Universal Declara-
tion of Human Rights (Art. 26) and the UN Internati-
onal Covenant on Civil and Political Rights (Art. 18), 
UN International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights (Art. 13), European Convention for the 
Protection of Human Rights and Fundamental Free-
doms and Additional Protocols (Additional Protocol 
No. 1, Article 2), UN Convention on the Rights of the 
Child (Art. 28-29), European Social Charter (Art. 10), 
Convention on the Legal Status of Refugees (Art. 4 
and 22), All Migrant Workers International Convention 
on the Protection of the Rights of Persons and Family 
Members (Art. 12, 30 and 45), Convention on the Righ-
ts of Persons with Disabilities (art. 24), International 
Convention on the Elimination of All Forms of Discri-
mination Against Women (Art. 10), American Conven-
tion on Human Rights (Art. 12/4).

As can be seen from these examples, some of the-
se conventions are regional, while others are univer-
sal since a large number of UN member states are 
parties. In parallel, the rights guaranteed by these 
conventions are sometimes protected at the UN le-
vel, while others are protected by regional regulati-
ons and mechanisms. Non-judicial committees are 
sometimes constituted in this protection system, and 
states are required to provide reports to these com-
mittees. The committees can ask the state questi-
ons, write final reports on the state’s human rights 
development5, and look at relevant reports and ma-
terials to see if there have been violations of rights 
in the state.6 Furthermore, in some conventions, it is 

4 Of course, it should not be forgotten that, in accordance with the 
“principle of state sovereignty,” a state’s authorised bodies can 
decide whether or not to be a party to an international conventi-
on or an international non-binding agreement.

5 See also the discussion that the committees did not appropria-
tely criticise the states’ practises regarding violations of the right 
to education: Coomans, F. (1994). Identifying Violations of the 
Right to Education. 

 https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.
org/files/resource-attachments/Coomans_Identifying_Violati-
ons_Right_to_Education_2007.pdf

6 As an example, in 2021, the UN Committee on the Rights of the 
Child decided that Spain had infringed on an 8-year-old Moroc-
can child’s right to education, in breach of the UN Convention 
on the Rights of the Child. https://www.ohchr.org/en/NewsE-
vents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27165&LangID=E
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sözleşmelerde bireysel başvuru gibi şikâyet yoluyla 
da devletlerin sözleşmeler kapsamındaki haklara ne 
düzeyde uydukları araştırılabilmektedir. Örneğin, BM 
Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), bireylerin, 
birey gruplarının ve sivil toplum kuruluşlarının eğitim 
hakkını ihlal ettiği iddia edilen UNESCO Üye Devletle-
rine karşı şikâyette bulunmalarına izin veren gizli bir 
bireysel şikâyet prosedürüne sahiptir. Bu prosedür, 
mağdur olduğu iddia edilen kişiler ile devlet arasın-
daki yapıcı diyaloğu kolaylaştırmak ve bir çözüm için 
birlikte çalışabilmeleri için tasarlanmıştır (Internatio-
nal Justice Resource Center  [IJRC], 2015).

Farklı denetim mekanizmaları her ne kadar dev-
letlerin yükümlülüklerini yerine getirmede bir baskı 
unsuru oluştursa da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
gibi yargısal yetkilere sahip kurumlar tarafından ya-
pılan denetimlerin, sözleşmelere uyulmasını sağla-
mada çok daha etkili oldukları söylenebilir (Kalaba-
lık, 2017, s.215-288). Uluslararası sözleşmelerdeki 
haklar, yalnızca uluslararası kurumlar ve usullerle de 
korunmamakta, bu sözleşmelerdeki hükümler ulusal 
mahkemeler tarafından verilen kararlarda da dikkate 
alınmaktadır.7

2. Eğitimin ve Amaçlarının Tanımı

Eğitim biliminin; felsefe, teoloji, psikoloji, sosyoloji, 
antropoloji, siyaset ve yönetim bilimleri gibi, insan ve 
toplum bilimleri içinde yer alan farklı disiplinler üze-
rinde temellendiği söylenebilir. Disiplinlerarası niteli-
ği, ulus devletlerin oluşumundaki inşa edici rolü, küre-
selleşmeyle birlikte yeni boyutlar kazanan ekonomik 
ve siyasi rekabetteki tayin edici yönü ve de bireylerin 
maddi ve manevi potansiyelinin ortaya çıkartılmasın-
daki işlevi dikkate alındığında eğitimin ve amaçlarının 
nasıl tanımlandığı daha da önemli hale gelmektedir.

7 Örneğin, T.C. Anayasasının 90. Maddesine göre, “Usulüne göre 
yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin millet-
lerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler 
içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası 
andlaşma hükümleri esas alınır.” Bu anayasal hüküm sayesinde, 
birçok örnekte de görülebileceği gibi, Türk Mahkemeleri temel 
haklarla ilgili hususlarda uluslararası sözleşmelere üstünlük ta-
nıyarak kararlar alabilmektedir.

possible to analyse the extent to which states comply 
with the convention’s rights through complaints such 
as individual applications. The United Nations Educati-
onal, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO), 
for example, has a confidential individual complaints 
procedure that allows individuals, groups of individu-
als, and non-governmental organisations to submit an 
individual complaint against UNESCO Member States 
that allegedly violate the right to education. This pro-
cedure is aimed at facilitating constructive dialogue 
between the complainant and the state in order for 
them to collaborate on a solution (International Justi-
ce Resource Center [IJRC], 2015).

 Although many monitoring mechanisms put pres-
sure on states to fulfil their obligations, it might be 
argued that monitoring by institutions with judicial 
powers, such as the European Court of Human Rights, 
is far more effective in ensuring that the conventions 
are respected (Kalabalık, 2017, p.215-288). Human ri-
ghts in international conventions are safeguarded not 
only by international institutions and procedures, but 
also by national law, as the provisions of these conven-
tions are taken into account in national court decisions.7

2. Description of Education and Its Aims
Educational science can be said to be founded 

on various disciplines within the human and soci-
al sciences, such as philosophy, religion, psychology, 
sociology, anthropology, political science and mana-
gement. Given its interdisciplinary nature, construc-
tive role in nation-state formation and decisive role in 
economic and political competition, which has taken 
on new dimensions with globalisation, and function in 
uncovering individuals’ material and spiritual poten-
tial, defining education and its purposes is becoming 
increasingly important.

7 For example, according to Article 90 of the Constitution of the 
Republic of Turkey, “In the case of a conflict between internati-
onal agreements, duly put into effect, concerning fundamental 
rights and freedoms and the laws due to differences in provisions 
on the same matter, the provisions of international agreements 
shall prevail.” This constitutional provision allows Turkish 
courts to make judgements that prioritise international conven-
tions when it comes to protecting fundamental rights.
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Şüphesiz eğitimle ve amaçlarıyla ilgili oldukça fazla 
tanım vardır. Bununla birlikte bu çalışma, bu tanımların 
bir kısmını ya da tamamını derlemeyi amaçlamamak-
tadır. Bu çalışmada eğitimin; bireyin öznelliğini, mad-
di ve manevi gelişimini, otoriteye karşı meşru yollarla 
hesap sorma bilincini, insan hakları ve doğal çevreye 
karşı aktif duyarlılığını geliştirmeyi amaçlayan yönleri 
üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda, Yükseköğretim 
Kurumu  (YÖK) tarafından 2007 yılında çıkartılan “Tür-
kiye’nin Yükseköğretim Stratejisi” adlı çalışmada yer 
alan ifadeler bu anlayışı özetler niteliktedir (s.143):

Eğitim; bireylerin tam ve fırsat eşitliği içinde  birey-
sel ve kamusal yaşam projelerini daha başarılı bir 
düzeyde hayata geçirmesini sağlayacak bilgi, be-
ceri ve potansiyellerle donatılması ve onların giri-
şimde bulunmaktan ve sorumluluk yüklenmekten 
kaçınmayan, eleştirel düşünme becerilerine sahip, 
insan hakları ve demokrasi, çevresel, kültürel ve 
estetik değerler konularında duyarlı aktif yurttaş-
lar olmasına yönlendirmesi için verilecektir. 

Eğitim hakkıyla ilgili yukarıda adları verilen birçok 
uluslararası belge ve sözleşmeler incelendiğinde bu 
tanımla örtüşecek kapsamda oldukları görülmekte-
dir. Örneğin, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin8 26. 
Maddesinde, “Eğitim, insan kişiliğinin tam geliştiril-
mesine, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygıyı 
güçlendirmeye yönelik olmalıdır. Eğitim, bütün ulus-
lar, ırklar ve dinsel gruplar arasında anlayış, hoşgörü 
ve dostluğu yerleştirmeli ve Birleşmiş Milletlerin ba-
rışı koruma yolundaki etkinliklerini güçlendirmelidir.” 
denmektedir. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 29. 
Maddesinde de eğitimin amaçlarının; çocuğun kişilik 
ve yeteneklerinin gelişimine, insan haklarına, temel 
özgürlüklere, kendi kültürüne olduğu kadar farklı uy-
garlıklara ve doğal çevreye yönelik saygısının gelişti-
rilmesine hizmet etmesi gerektiği tüm taraf devletler-
ce kabul edilmiştir; bu örnekler daha da arttırılabilir.

Yukarıdaki bilgilerin ışığında, Türkiye’de eğitim 
bilimleri kitaplarında yer alan bir eğitim tanımını da 
tartışmaya açmakta yarar görülmektedir. Selahattin 

8 Ayrıca Bildirge’nin başında, hak ve özgürlüklere saygının eğitim 
ve öğretim yoluyla yerleştirilmesinin önemine vurgu yapıldığı da 
belirtilmelidir.

There are numerous definitions of education and 
its goals; nevertheless, the purpose of this study is not 
to gather some or all of these definitions. The aspects 
of education that aim to promote a person’s individua-
lity, material and spiritual development, knowledge of 
lawfully opposing authorities, human rights, and active 
awareness of the natural environment will be addressed 
in this study. In this vein, the Higher Education Council’s 
(YK) research titled “Turkey’s Higher Education Strate-
gy” published in 2007 sums up this view (p.143):

Education is provided in order to equip individuals 
with the knowledge, skills, and potential that will 
enable them to implement individual and public 
life projects at a higher level of success in full and 
equal opportunity, as well as to guide them to be-
come citizens who do not hesitate to take initiative 
and responsibility, have critical thinking skills, are 
sensitive to human rights and democracy, and have 
environmental, cultural, and aesthetic values.

Examining the above-mentioned international do-
cuments and conventions on the right to education 
demonstrates that they fall within the scope of this 
definition. Article 26 of the Universal Declaration of 
Human Rights8, for example, reads that “Education 
shall be directed to the full development of the human 
personality and to the strengthening of respect for 
human rights and fundamental freedoms. It shall pro-
mote understanding, tolerance and friendship among 
all nations, racial or religious groups, and shall further 
the activities of the United Nations for the maintenan-
ce of peace.” All parties agreed in Article 29 of the UN 
Convention on the Rights of the Child that the goals of 
education should serve the development of the child’s 
personality and abilities, human rights, fundamental 
freedoms, respect for his or her own culture, as well as 
respect for different civilizations and the natural envi-
ronment. These examples can be expanded upon.

Given the foregoing, it is worthwhile to discuss a 
definition of education in educational sciences text-
books in Turkey. Selahattin Ertürk defines education 

8 It should also be mentioned that the importance of teaching and 
education in promoting respect for rights and freedoms was em-
phasised in the Declaration’s preamble.
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Ertürk tarafından ifade edilen bu tanıma göre; “Eği-
tim, bireyin davranışlarında kendi yaşantıları yoluyla 
ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme 
sürecidir.” Davranışçı yaklaşım bakış açısının öne 
çıktığı bu tanımda9 üzerinde durulması gereken en 
önemli husus, tanımda geçen “istendik” sözcüğüdür. 
Bu sözcük, Türk Dil Kurumu’nun Türkçe Sözlüğünde 
yer almamaktadır. “İstendik” sözcüğünün “istenilen” 
anlamına geldiği kabul edildiğinde de bu değişimi ki-
min istediği cevapsız kalmaktadır. Eğer bu “isteme” 
sürecinde çocuk ve yetişkin bireyin veya çocuğun ana 
babasının, yasal vasisinin istekleri göz ardı edilip yal-
nızca devletin ve bazı kamu görevlilerinin isteklerine 
tamamıyla öncelik verilirse, eğitim hakkının ihlaline 
önemli ölçüde yol açıldığı söylenebilir. Özellikle çoğul-
culuğu ve bunun bir yansıması olan çok partili demok-
ratik sistemleri yasaklayan devlet rejimleri açısından 
bu durumun barındırdığı riskler daha da barizdir.

Bu açıdan Çin Halk Cumhuriyeti Devleti tarafından 
Uygur Türkü çocuklarına10 yönelik verilen eğitim içe-
riği ve tarzı en bilinen örneklerden birisi olarak verile-
bilir.11 Unutulmamalıdır ki eğitim ve öğrenim hakkının 
baştan sona, bireyin özerkleştirme ile sosyalleştir-
mesi arasında bir diyalektik üzerine kuruludur. Dışsal 
olarak birbirine aykırı ve birbirinden farklı görülebi-
lecek bu iki işlevin gerçekleştirilmesinde hassas bir 
denge vardır. Eğer bu denge gözetilmeden yalnızca 
bireyin sosyalleştirilmesine odaklanırsa asgari ve ko-
lektif beklentilerin ve kazanımların ötesine geçileme-
yebilir (Meyer-Bisch’den akt. Çalışkan, 2007). 

9 Eğitimin amaçlarının davranışsal hedeflere indirgenemeyeceğine 
yönelik bazı felsefi tartışmalar için bkz. Hardarson, A. (2012). 
Why the Aims of Education Cannot Be Settled. Journal of Philo-
sophy of Education, Vol. 46, No. 2.

10 Bu konuda geniş bilgi için bkz. Uluslararası Hak ihlalleri İzleme 
Merkezi’nin 2018 ve 2019 yıllarına ait raporları.

11 Uygur Türkleri gibi farklı Müslüman azınlıklara yönelik olarak 
Çin Devletinin uyguladığı baskı ve asimilasyon politikaları ve 
sergilediği insan hakları ihlalleri dünya kamuoyunda oldukça ses 
getirse de unutulmaması gereken, Çin’in bu nitelikte olmayan 
diğer vatandaşlarına yönelik de birçok alanda da insan haklarını 
sıklıkla ihlal ettiği bilinmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. 

 World Report 2021: China | Human Rights Watch https://www.
hrw.org › 2021

as “the process of bringing about a desired change in 
an individual’s behaviour by his/her own experiences 
and intentionally.” The word “desired” in the defini-
tion is the most significant point to underline in this 
definition, which emphasises the behavioural approa-
ch point of view.9 The Turkish Language Association’s 
Turkish Dictionary does not contain this word. When it 
is agreed that the word “desired” means “what is wan-
ted,” the question of who wants this change remains 
unanswered. If the preferences of the child and adult 
individuals, or the child’s parents or legal guardians, 
are ignored and only the wishes of the state and some 
public officials are given priority in this “wanting” pro-
cess, it may result in a major violation of the right to 
education. The dangers of state regimes that prohibit 
pluralism and multi-party democratic systems that 
reflect pluralism are particularly evident.

One of the most well-known examples is the con-
tent and style of education provided to Uyghur Turkic 
children10 by the People’s Republic of China.11 It is im-
portant to remember that the right to education and 
learning is entirely based on a dialectic between in-
dividual autonomy and socialisation. The accomplish-
ment of these two functions, which may appear to be 
overtly contradictory and different from one another, 
requires a precise balance. If this balance is solely 
focused on individual socialisation, it may be impos-
sible to move above the minimum and collective ex-
pectations and gains (as cited in Çalışkan, 2007 from 
Meyer-Bisch).

9 See this for some philosophical arguments that educational goals 
cannot be reduced to behavioural goals: Hardarson, A. (2012). 
Why the Aims of Education Cannot Be Settled. Journal of Philo-
sophy of Education, Vol. 46, No. 2.

10 See the International Center for Watching Violations of Rights 
2018 and 2019 Reports for further details.

11 Although the Chinese State’s oppression and assimilation po-
licies against various Muslim minorities, such as the Uyghur 
Turks, as well as the human rights violations it has committed, 
have made a lot of noise in the world public opinion, it is well 
known that China frequently violates the human rights of its 
non-Muslim citizens in many areas as well. For more informati-
on, visit 

 World Report 2021: China | Human Rights Watch https://www.
hrw.org › 2021
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3. Eğitim Hakkı ve Eğitim Hakkının İhlali

İnsan haklarına ilişkin olarak farklı düşünürler-
ce yapılmış farklı sınıflandırmalar bulunmaktadır. Bu 
çalışmada eğitim hakkı, tüm dünyada kabul gören bir 
tasnif olarak Alman hukukçu Georg Jellinek tarafın-
dan yapılan sınıflandırma kapsamında incelenecektir. 
Jellinek’e göre, temel haklar (1) Negatif statü hakları, 
(2) Pozitif statü hakları ve (3) Aktif statü hakları ola-
rak sınıflandırılabilir. Negatif statü hakları, devletten 
yana özgürlüğü içeren ve de devletin hukuka aykırı 
olarak, kullanılmasına müdahale etmemesini gerek-
tiren haklardır. Pozitif statü hakları devletin, bu tür 
hakların kullanılabilmesi için belirli edimleri yerine 
getirmesi gereken haklardandır. Aktif statü hakları ise 
vatandaşlık hakları çerçevesinde biçimlenip güvence 
altına alınan ve de bireyin özgürlüğünü devlet içinde 
ve devlet için kullandığı haklardır (Gören, 2016). Bu 
sınıflandırma kapsamında değerlendirildiğinde, eğitim 
hakkının üç hak kümesi içinde de doğrudan ya da do-
laylı olarak yer alacağı söylenebilir. İlk olarak eğitim 
hakkı bir negatif statü hakkıdır. Bu husus özellikle bir-
çok uluslararası sözleşmede ve de ulusal mevzuatta 
belirtilmektedir. 

Örneğin; Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgür-
lüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme’ye (AİHS) Ek 
Protokol No.1 m.2’de “Hiç kimse eğitim hakkından 
yoksun bırakılamaz. Devlet, eğitim ve öğretim alanın-
da yükleneceği görevlerin yerine getirilmesinde, ana 
ve babanın bu eğitim ve öğretimin kendi dini ve felsefi 
inançlarına göre yapılmasını sağlama haklarına saygı 
gösterir.” denilerek devletlerin bu konudaki negatif yü-
kümlülüklerine işaret edilmiştir. Birçok devletin taraf 
olduğu BM Medeni Ve Siyasi Haklara İlişkin Ulusla-
rarası Sözleşmesi m.18/4’de de “Bu Sözleşme’ye Ta-
raf Devletler, ana-babaların ve uygulanabilir olan du-
rumlarda, yasalarca saptanmış vasilerin, çocuklarına 
kendi inançlarına uygun bir dinsel ve ahlaki eğitim 
verme özgürlüklerine saygı göstermekle yükümlü-
dürler.” denilmektedir. 

Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasasının “Okul 
rejimi” başlıklı 7. Maddesinde, çocukların din dersine 
katılıp katılmayacaklarına karar verilmesini, velilerin 
hakkı olduğu belirtilmiş, ayrıca hiçbir öğretmenin, 
iradesine aykırı olarak din dersi vermeye zorlanama-

3. Right to Education and Violations of 
the Right to Education

There are different classifications of human rights 
proposed by various thinkers. The right to education 
will be studied in this report within the framework of 
the classification developed by German jurist Geo-
rg Jellinek, which is widely acknowledged around the 
world. Fundamental rights, according to Jellinek, can 
be divided into three categories: (1) negative status ri-
ghts, (2) positive status rights, and (3) active status ri-
ghts. Negative status rights include freedom in favour 
of the state and the requirement that the state not in-
terfere with its unlawful use. Positive status rights are 
those that require the state to take certain measures 
in order to exercise them. Active status rights, on the 
other hand, are those that are developed and protected 
within the framework of citizenship rights, and in whi-
ch the individual exercises his or her freedom within 
and for the state (Gören, 2016). Within the scope of this 
classification, the right to education can be considered 
to be directly or indirectly included in all three sets of 
rights. First and foremost, the right to an education is 
a negative status right. Many international conventions 
and national laws particularly address this issue. 

Article 2 of Protocol No. 1 to the European Conventi-
on for the Protection of Human Rights and Fundamen-
tal Freedoms (ECHR), for example, emphasising sta-
tes’ negative obligations, states that “No person shall 
be denied the right to education. In the exercise of any 
functions which it assumes in relation to education and 
to teaching, the State shall respect the right of parents 
to ensure such education and teaching in conformity 
with their own religious and philosophical convictions.” 
According to Article 18/4 of the United Nations Interna-
tional Covenant on Civil and Political Rights, to which 
numerous nations have signed, “The States Parties to 
the present Covenant undertake to have respect for the 
liberty of parents and, when applicable, legal guardians 
to ensure the religious and moral education of their 
children in conformity with their own convictions.” 

It is stated in Article 7 of the Federal Republic of 
Germany’s Constitution, titled “School system,” that 
parents have the right to decide whether or not their 
children will attend religion class, and that no teacher 
can be forced to give religious instruction against their 
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yacağı12 da belirtilmiştir. Görüldüğü gibi eğitim hakkı, 
evrensel hukuka ait bir içerik taşıdığı gibi ulusal mev-
zuatlarda kapsamı değişebilen haklardandır.13

Şüphesiz eğitim hakkı aynı zamanda devletlerin po-
litika ve uygulamalarıyla birçok edimi yerine getirmesi 
gereken bir pozitif statü hakkıdır. Bu hak da uluslara-
rası sözleşmelerde olduğu kadar ulusal mevzuatlarda 
da yer bulan bir haktır. Bu husus, örneğin, BM Çocuk 
Haklarına İlişkin Sözleşme’nin 28. Maddesinde eğitim 
ve meslek seçimine ilişkin bilgi ve rehberliğin bütün 
çocuklar için elde edilir hale getirmeleri devletler 
açısından pozitif bir yükümlülük olarak belirtilmiştir. 
Ulusal mevzuatlarda da yer alan bu husus, örneğin, 
T.C. Anayasasının 42. Maddesinde, “Devlet, maddi im-
kanlardan yoksun başarılı öğrencilerin, öğrenimlerini 
sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla 
gerekli yardımları yapar. Devlet, durumları sebebiyle 
özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak 
tedbirleri alır.” sözleriyle ifade edilmektedir. 

Eğitim hakkı vatandaşların, siyasi partilere üye 
olma, seçme ve seçilme, kamu hizmetlerine girme 
hakları gibi hakları içeren aktif statü hakları çerçeve-
sinde doğrudan düşünülmese de dolaylı olarak ilişki-
lendirilebilecek bir haktır. Çocukların okul yıllarında 
bazı görevler için seçime girmesi, oy kullanması, okul 
içindeki çalışmalara katılması gibi etkinlikler, onların 
yetişkinlik yıllarında bu haklarını sağlıklı bir biçimde 
kullanabilmeleri için oldukça önemlidir. Örneğin se-
çimle belirlenmesi gereken sınıf başkanının doğrudan 
öğretmence belirlenmesi, tercihe dayalı olarak giril-
mesi gereken öğrenci kulüplerine öğretmen zoruyla 
girilmesi, seçmeli derslerin öğrenci ve velisince tercih 
edilmesi gerekirken okul yönetimince belirli dersleri 
seçmeleri konusunda “ikna edilmeleri” doğal olarak 
yetişkinlik yaşamında da bu kişilerin aktif statü hakla-
rını demokratik bir olgunluk ve duyarlılıkla kullanma-
sını olumsuz olarak etkileyecektir. 

12 Şüphesiz, istemeyen bir öğretmenin din dersi vermeye zorlanma-
sı doğrudan eğitim hakkının ihlalini akla getirmese de AİHS’te 
yer alan “Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü” ve “Özel ve aile 
hayatına saygı hakkı” ilkeleriyle açıkça ters düştüğü söylenebilir. 

13 Devletin eğitim hakkını engelleyecek tutum ve davranışlardan 
kaçınma yükümlülüğü, yalnızca mevzuat düzenlemeleriyle değil, 
yüksek mahkeme kararlarıyla da oluşmaktadır. Bu konuda en bi-
linen örnek, ABD Yüksek Mahkemesi’nin Afro-amerikan kökenli 
kişilere yönelik okullarda uygulanan ırksal ayrımcılığı 1954 ta-
rihli “Brown v. Board of Education” olarak bilinen davada verdiği 
kararla yasaklamasıdır. Bu karar birçok alandaki ırksal eşitsizli-
ğin giderilmesinde önemli bir rol oynamıştır. 

will.12 In this vein, the right to education has universal 
law element and is one of the rights whose scope is 
subject to change in national laws.13

Without a doubt, the right to education is a positive 
status right that states must fulfil in a variety of ways 
through their laws and practises. This is a right that 
exists in both national legislation and international con-
ventions. This, for example, is defined as a positive obli-
gation for nations in Article 28 of the UN Convention on 
the Rights of the Child to make educational and vocati-
onal information and guidance available and accessible 
to all children. This issue is also addressed in national 
legislation; for example, Article 42 of the Turkish Re-
public Constitution states that “The State shall provide 
scholarships and other means of assistance to enable 
students of merit lacking financial means to continue 
their education. The State shall take necessary measu-
res to rehabilitate those in need of special education so 
as to render such people useful to society.”

Although the right to education is not explicit-
ly addressed within the scope of active status rights 
of citizens, such as the right to join political parties, 
vote and be elected, and work in public services, it can 
be related indirectly. Being a candidate for specific 
school roles, voting, and engaging in school activities 
are all very important for children to be able to exer-
cise their rights in a healthy way when they become 
adults. For example, the fact that the class president, 
who should be elected by election, is directly deter-
mined by the teacher, that students are forced to join 
student clubs rather than choosing their own, and that 
elective courses should be preferred by students and 
their parents, but being “convinced” by the school ad-
ministration to choose certain courses prevents these 
people from exercising their active status rights with 
democratic maturity in adulthood. 

12 Obliging teachers to give religious instruction against their will 
does not directly violate the right to education, but it might be 
argued that it violates the ECHR principles of “freedom of thou-
ght, conscience, and religion” and “right to respect for private 
and family life.”

13 The state’s obligation to prevent actions and practises that im-
pede the right to education is created not only by legislation, 
but also by high court decisions. In this regard, the best-known 
example is the 1954 “ Brown v. Board of Education” case, in 
which the US Supreme Court decided to prohibit racial discrimi-
nation in schools for people of African-American origin. This ju-
dgement was critical in eradicating racial inequity in many areas.
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Eğitim hakkı üç hak kümesi içinde değerlendiri-
lebileceği gibi, diğer birçok temel hakkın kullanılma-
sıyla ve geliştirilmesiyle de ilişkili bir haktır. (Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi [AİHM], 2021). Örneğin Türk 
Anayasa Mahkemesi, 24 Kasım 2021 tarihinde Resmî 
Gazete’de yayımlanan bir bireysel başvuru kararında, 
kişisel sosyal medya hesabı üzerinden öğrencisi oldu-
ğu üniversite yönetimini eleştiren bir öğrenciye verilen 
disiplin cezasını eğitim hakkının ihlali olarak değer-
lendirmiştir. Mahkeme kararında, ifade hürriyeti, din 
ve vicdan hürriyeti gibi birçok temel hak ve hürriyetin 
eğitim hakkıyla ilişkilendirilebileceğini, bu nedenle 
eğitim hakkına getirilecek kısıtlamalarda bu hakların 
da zedelenebileceği husussunun devlet tarafından göz 
önüne alınması gerektiğinin altını çizmiştir. Yukarıdaki 
tartışma dikkate alınarak, maalesef artık neredeyse 
“vaka-i adiye” olarak cereyan eden, okullarda öğren-
cilerin üstlerinin ve çantalarının hukuksuz bir biçimde 
aranmasıyla beden dokunulmazlıklarını ve özel hayat-
larının gizliliğini ihlal eden benzeri birçok uygulamanın 
da öğrencilerin eğitim hakkını olumsuz olarak etkile-
diğinin de altını çizmek gerekir14. Muhakkak ki velile-
rin ve öğrencilerin bu tür hukuksuz uygulamaları yargı 
mercilerine iletmesiyle bu olayların artık birer “vaka-i 
adliye” olarak karşımıza çıkması mümkün olabilecek-
tir; bu hususu da özellikle eğitimcilere uyarı niteliğinde 
hatırlatmakta fayda görülmektedir.

Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi eski yar-
gıcı Dr. Rıza Türmen’in de isabetle belirttiği gibi, “Bir-
leşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’de 
eğitim alma hakkının ayrı bir hak olarak düzenlen-
mesi yanında, çocuk haklarına egemen olan çocuğun 
çıkarlarının gözetilmesi, çocuğun fiziksel, zihinsel, 
ahlaksal, toplumsal gelişiminin sağlanması ya da ay-
rımcılığın önlenmesi gibi temel ilkeler eğitim için de 
geçerlidir.” (Eğitimde Reform Girişimi, 2009). 

14 Bu konuda Türkiye’de yaşanan ulusal düzeydeki hukuki sıkıntı-
lar için bkz. Akyüz, A.  (2018). 

 Okullarda Üst Aramanın Hukuki Temelleri. Yayımlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi. Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. 
Yurtdışı örneği için de bkz.  Student’s family sues Pr. George’s 
school system claiming illegal search : https://www.washing-
tonpost.com/local/public-safety/students-family-sues-pr-geor-
ges-school-system-claiming-illegal-search/2015/10/27/11c0e-
a6e-7cb7-11e5-afce-2afd1d3eb896_story.html?utm_term=.
bd00477fd4e0 

While the right to education can be considered within 
three categories of rights, it is also a right that is related 
to the use and development of many other fundamen-
tal rights14 (European Court of Human Rights [ECHR], 
2021). This is a point that is stressed in both high court 
decisions and scientific publications. For example, in an 
individual application decision published in the Official 
Gazette on November 24, 2021, the Turkish Constituti-
onal Court decided that a disciplinary sanction imposed 
on a student who criticises the university administration 
via his personal social media account violated his right 
to education. The court emphasised in its decision that 
many fundamental rights and freedoms, such as free-
dom of expression, freedom of religion, and conscience, 
can be associated with the right to education, and thus 
the state should consider that these rights may be vio-
lated in restrictions on the right to education. Thus, the 
state should consider that restrictions on the right to 
education may infringe fundamental rights. Taking into 
account the prior discussion, it should be emphasised 
that many similar practises, which are unfortunately 
common now and violate children’s privacy and bodily 
integrity by unlawfully searching students’ clothes and 
bags in schools, have a negative impact on students’ 
right to an education. These occurrences will almost 
certainly become court cases as a result of parents and 
pupils reporting such illegal practises to judicial autho-
rities, therefore educators should be aware of this issue. 

Additionally, Dr. Rıza Türmen, a former European 
Court of Human Rights judge, correctly states, “In addi-
tion to regulating the right to education as a separate ri-
ght in the United Nations Convention on the Rights of the 
Child, protecting the interests of the child that domina-
tes children’s rights, ensuring the physical, mental, mo-
ral, and social development of the child, or preventing 
discrimination.” Such fundamental principles apply to 
education as well.” (Education Reform Initiative, 2009).

14 For example, the UN Committee of Economic, Social, and Cultu-
ral Rights has declared that it is an obligation for States parties to 
adopt technical and vocational training plans to facilitate individu-
als’ access to work in the context of fulfilling their responsibilities 
relating the right to work.

 See for a discussion of the legal issues in Turkey at the national 
level on this subject. A. Akyüz (2018). The Legal Basis for Searches 
in Schools. Unpublished Master’s Thesis. Institute of Educational 
Sciences, Pamukkale University. See this page for an example 
from abroad. Student’s family sues Pr. George’s school system 
claiming illegal search : https://www.washingtonpost.com/local/
public-safety/students-family-sues-pr-georges-school-system-cla-
iming-illegal-search/2015/10/27/11c0ea6e-7cb7-11e5-afce-2afd-
1d3eb896_story.html?utm_term=.bd00477fd4e0
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Eğitim hakkının temel varsayımlarını ve altında ya-
tan ilkeleri Basser ve Jones  (2002) şu şekilde özetle-
mişlerdir:

• Öncelikle, eğitim tüm insanların ortak bir hak-
kıdır.

• Bu hakkın işlerliğinin Evrensel İnsan Hakları 
Beyannamesi ile tutarlı olması gerekir.

• Başlı başına temel bir insan hakkı olmasının 
yanında diğer amaçların veya hakların gerçek-
leştirilmesinin de bir aracıdır. 

• Çocukların eğitim almasının sağlanması so-
rumluluğu hem ebeveynler hem de devletler-
dedir. 

• Eğitim hayat boyu devam eden bir süreçtir ve 
yaşı ne olursa olsun tüm insanlar “temel eği-
tim” alma hakkına sahiptir.

• Çocukların eğitim almasının önemi hatırlana-
rak, ilköğretim ücretsiz ve zorunlu olmalıdır.

İlgili uluslararası sözleşmeler, eğitim hakkını gü-
vence altına alan uluslararası anlaşmalar, yüksek 
mahkeme kararları ve bilimsel literatür dikkate alına-
rak eğitim hakkının kapsamına ilişkin olarak yukarıda 
belirtilenlere şu hususlar da eklenebilir:

• Devlet tarafından verilecek eğitimde, ana ba-
baların ve de olgunluk düzeylerine göre ço-
cukların dini, ahlaki ve felsefi görüşlerine say-
gı gösterilmelidir.

• Eğitim hakkının yerine getirilmesinde bireyler-
ce yapılan parasal harcamalar dikkate alındı-
ğında; devletler başta çocuklar ve engelliler 
olmak üzere her yaş grubundaki bireyleri te-
mel ve mesleki eğitimleri alabilmeleri konu-
sunda mali olarak desteklemelidir.

• Çocuklar, engelliler15, göçmen ve mülteciler 
başta olmak üzere herkese hem genel hem 
de mesleki eğitimde psikolojik danışmanlık ve 
rehberlik hizmetleri etkili ve ücretsiz olarak 
sağlanmalıdır.

15 Engelli öğrencileri verilecek eğitim hizmetlerinde ayrımcılık ya-
sağına ilişkin olarak örnek bir çalışma için bkz. 

 “Otizmli Çocukların Eğitim Hakkı Ve Ayrımcılık Yasağı Raporu”, 

Basser and Jones (2002) described the basic as-
sumptions and underlying principles of the right to 
education as follows:

• Education is a universal human right.
• The exercise of this right must be in line with 

the Universal Declaration of Human Rights.
• It is not only a fundamental human right in and 

of itself, but it is also a means of achieving ot-
her aims or rights.

• Both parents and governments have the 
responsibility of ensuring that children receive 
an education.

• Education is a lifelong process, and everyone, 
regardless of age, has the right to a basic edu-
cation.

• Given the significance of children’s education, 
basic education should be both free and man-
datory.

In light of international conventions guaranteeing 
the right to education, as well as high court decisions 
and scientific literature, the following points on the 
scope of the right to education can be added to the list:

• It is important for the state that respects the 
religious, moral, and philosophical beliefs of 
the parents and, if they are old enough, the 
children. 

• States should provide financial support to in-
dividuals of all ages, particularly children and 
the disabled, in order for them to obtain basic 
and vocational education, taking into conside-
ration the monetary cost of fulfilling the right 
to education.

• Psychological counselling services, both gene-
ral and vocational, should be made available to 
all students, including children, the disabled15, 
immigrants, and refugees, in an efficient and 
cost-effective manner.

15 See for an example of a case study on the prohibition of discri-
mination in educational services for students with disabilities. 
“Otizmli Çocukların Eğitim Hakkı Ve Ayrımcılık Yasağı Raporu”, 

 https://www.tihek.gov.tr/upload/file_editor/2020/04/1585822889.pdf 
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• Devletler, eğitim hakkı bağlamında, yalnızca 
resmi okullardan değil özel okulların işleyiş ve 
uygulamalarından da sorumludur.16 

• Özgürlüğünden yoksun bırakılmış çocukların 
eğitim hakkıyla ilgili düzenlemeler diğer çocuk-
ların eğitim hakkını kullanma olanaklarından 
daha aşağı bir düzeyde bırakılmadan verilmelidir.

• Özgürlüğünden yoksun yetişkinlerin de eğitim 
haklarına yönelik iyileştirmeler devletin hem 
negatif hem de pozitif yükümlülükleri kapsa-
mında iyileştirilmeli ve geliştirilmelidir; böyle 
bir anlayışın modern ceza ve infaz hukuku il-
keleriyle örtüştüğü de unutulmamalıdır.

• Öğrencilere yönelik uygulanacak yaptırımlar-
da ve disiplin cezalarında insan olma onuruyla 
bağdaşmayacak fiil ve tavırlar sergilenmemeli 
17ve bu yaptırım ve cezaların işleyişinde “hukuk 
devleti ilkesi” ile kesinlikle çelişilmemelidir.

• Eğitim hakkı yalnızca zorunlu eğitim kapsamın-
da düşünülebilecek öğretim kademelerini değil, 
yükseköğretim seviyesini ve özel kursları da dik-
kate alacak biçimde tüm kademeleri kapsar.  

• Eğitim hakkı, belli bir zamanda mevcut olan 
eğitim kurumlarına etkili bir biçimde erişimin 
sağlanmasını güvence altına alan bir haktır.

• Eğitim hakkının sınırlanmasına ilişkin dü-
zenlemeler, demokratik toplum olma ruhunu 
zedelemeyecek nitelikte, zaruri, elverişli ve 
orantılı olmalıdır.

• Göçmen ve mülteci öğrencilerin okul toplumu-
na entegrasyonlarında hassas ve özenli dav-
ranılmalı18; bu öğrencilerin kendi kültürlerine 
ait değerleri diğer öğrencilerle paylaşmalarına 

16 Geniş bilgi için bkz.  “Guide on Article 2 of Protocol No. 1 to the 
European Convention on Human Rights” 

 https://www.echr.coe.int/documents/guide_art_2_protocol_1_
eng.pdf

17 Bu konuda detaylı açıklamalar için bkz. BM Çocuk Hakları Komi-
tesi’nin Sözleşmenin eğitim hakkının kapsamına ilişkin 1 sayılı 
Genel Yorumu:

 https://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/Training/Compi-
lation/Pages/a)GeneralCommentNo1TheAimsofEducation(ar-
ticle29)(2001).aspx 

18 Suriyeli öğrenciler okullaşmada yaşadıkları sorunlara ilişkin kap-
samlı bir çalışma için bkz. 2017 yılında hazırlanan “Engelleri Aş-
mak: Türkiye’de Suriyeli Çocukları Okullaştırmak” başlıklı rapor. 

 https://setav.org/assets/uploads/2017/11/Engelleri-A%-
C5%9Fmak-T%C3%BCrkiye%E2%80%99de-Suriyeli-%-
C3%87ocuklar%C4%B1-Okulla%C5%9Ft%C4%B1rmak.pdf 

• In terms of the right to education, states are 
accountable not only for public schools, but 
also for the operation and practises of private 
schools.16

• Measures to ensure imprisoned children’s ri-
ght to education should be implemented in the 
same way as they are for other children.

• Improvements to the education rights of imp-
risoned adults should be improved and deve-
loped as a result of both negative and positive 
state obligations, in accordance with modern 
penal law principles.

• Sanctions and disciplinary punishments impo-
sed on students must be proportionate to hu-
man dignity17, and the rule of law must never 
be violated in their implementation.

• The right to education extends beyond the 
educational levels that can be regarded within 
the framework of mandatory education to inc-
lude all levels, including higher education and 
special courses.

• The right to education guarantees effective ac-
cess to educational institutions that are avai-
lable at any given time.

• Regulations restricting the right to an educati-
on must be appropriate, necessary, convenient, 
and proportionate to the necessities of a de-
mocratic society.

• Immigrant and refugee children should be 
treated with care and consideration as they 
integrate into the school community18, and ac-
tivities that allow these students to share the 

16 See for further information. “Guide on Article 2 of Protocol No. 1 
to the European Convention on Human Rights” 

 https://www.echr.coe.int/documents/guide_art_2_protocol_1_
eng.pdf

17 For more information, see General Comment 1 of the United 
Nations Committee on the Rights of the Child on the scope of 
the Convention’s right to education. https://www.unicef.org/
turkey/media/7941/file/%C3%87HDS%20ve%20%C4%B0hti-
yari%20Protokoller,%20Usul%20Kurallar%C4%B1%20ile%20
%C3%87ocuk%20Haklar%C4%B1%20Komitesi%20Genel%20
Yorumlar%C4%B1.pdf

18 See for a comprehensive report on the difficulties Syrian students 
face in school. In 2017, a report titled “Engelleri Aşmak: Türki-
ye’de Suriyeli Çocukları Okullaştırmak” https://setav.org/assets/
uploads/2017/11/Engelleri-Aşmak-Türkiye’de-Suriyeli-Çocukla-
rı-Okullaştırmak.pdf 
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olanak verecek etkinliklere yer verilmelidir. Bu 
öğrencilere yönelik rehberlik ve psikolojik danış-
ma hizmetleri, okullarda bu alanlarda yaşanan 
sıkıntılar ve yetersizlikler de göz önüne alınarak, 
uzman ve liyakatli kişilerce sağlanmalıdır.19

• Başta eğitim personeli olmak üzere okul sis-
temlerinde görev alacak tüm personel nite-
likli bir biçimde yetiştirilmelidir. Bu bağlamda 
özellikle tüm personele yönelik çocuk hakları 
ve eğitim hukukuna ilişkin konuları kapsayacak 
eğitimler verilmelidir.

• Daha nitelikli bir eğitim verilebilmesi için eği-
tim kurumlarında görev alacak personelin öz-
lük hakları iyileştirilmelidir.

• Okullar ve eğitim kurumlarını; politik, yönetsel 
ve profesyonel anlamda hesap verebilir kılacak 
mekanizmalar oluşturduğu gibi bunların halka 
karşı doğrudan hesap verebilir olmasını sağla-
yacak nitelikteki düzenlemeler ve uygulama-
lar sürekli geliştirilmelidir.

• Özel öğretim kurumlarının açılması ve işletil-
mesinde eğitim hakkı ve teşebbüs hürriyetinin 
karşılıklı dengesi iyi gözetilmeli; eğitimin bir 
kamu hizmeti olma niteliği göz ardı edilmeden 
özel kurumlara da resmî kurumlarda olduğu 
gibi rehberlik, denetim ve değerlendirme hiz-
metleri etkin biçimde verilmelidir.

• Eğitimle ilgili kararlarda ilgili tüm paydaşların 
görüş ve önerilerini alacak ve hesaba katacak 
sistemler oluşturulmalıdır.

• Eğitim sistemine ilişkin raporlar kamuyla şef-
faf bir biçimde paylaşılmalıdır. 

• Eğitim kurumlarıyla ve hizmetleriyle ilgili şikâ-
yet mekanizmaları etkin bir biçimde yapılandı-
rılmalıdır.

• Eğitim hizmeti alan kişilerden bu hizmetlerin 
değerlendirilmesine yönelik görüşleri mutlaka 
alınmalı; bu görüşler politika ve uygulamalar-

19 Medyada yer alan haberlere dayanarak böylesine hayati bir ko-
nuya ilişkin olarak “fırsat eşitliği” temalı 1-3 Aralık 2021 tarih-
lerinde düzenlenen 20. Milli Eğitim Şurasında herhangi bir kara-
ra yer verilmemesi düşündürücüdür (https://www.milligazete.
com.tr/haber/8753097/20inci-milli-egitim-surasinda-128-ka-
rar-alindi-iste-sura-kararlari ; https://www.aksam.com.tr/
egitim/20-milli-egitim-surasinda-kabul-edildi-iste-128-mad-
delik-tavsiye-kararlari/haber-1224343). 

values of their own culture with other students 
should be provided. Psychological counselling 
services for these children should be offered 
by experts and qualified individuals, taking into 
account the challenges they face in schools.19

• All people involved in educational systems, 
particularly educators, should have certified 
training. In this regard, all personnel should 
get training on topics concerning children’s 
rights and educational law.

• Personnel rights of those who will work in edu-
cational institutions should be strengthened in 
order to provide a higher quality of education.

• In addition to developing methods to hold scho-
ols and educational institutions accountable 
politically, administratively, and professionally, 
regulations and policies that ensure they are 
directly accountable to the public should be 
adopted on a continual basis.

• The mutual balance of the right to education 
and the freedom of enterprise should be res-
pected in the establishment and operation of 
private education institutions, and counselling, 
supervision, and evaluation services should 
be provided to private institutions in the same 
way that they are provided to public instituti-
ons, without ignoring the quality of education 
as a public service.

• Systems should be put in place to consider and 
take into account the opinions and ideas of im-
portant stakeholders in educational choices. 

• Reports on the school system should be made 
transparent to the public.

• Complaint procedures for educational institu-
tions and services must be handled in a sensi-
tive and effective manner.

• People who receive educational services 
should be asked about their experiences, and 

19 According to media reports, it is questionable that no decision 
was made on such an important issue during the 20th National 
Education Council, which was held on December 1-3, 2021, with 
the theme of “equal opportunity.” https://www.milligazete.com.
tr/haber/8753097/20inci-milli-egitim-surasinda-128-karar-alin-
di-iste-sura-kararlari ; https://www.aksam.com.tr/egitim/20-mil-
li-egitim-surasinda-kabul-edildi-iste-128-maddelik-tavsiye-karar-
lari/haber-1224343
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da mutlaka dikkate alınmalıdır. Ayrıca bu de-
ğerlendirmelerde personelin kişilik haklarına 
saygı gösterilmesi esas olmalı; kişilere yöne-
lik şahsi değerlendirmelerden daha çok veri-
len eğitim hizmeti değerlendirilmelidir.20

• Covid-19 pandemisinin eğitimdeki eşitsizlikle-
ri derinleştiren yıkıcı etkileri göz önüne alına-
rak21, kriz durumlarında fırsat eşitliğinin sağ-
lanması konusunda devletler tarafından daha 
somut ve hesap verebilirliği sağlayacak politika 
ve uygulamalar hayata geçirilmelidir.22

• Doğal afetler, kriz durumları ve özellikle de si-
lahlı çatışmalar esnasında başta çocuklar23 ol-
mak üzere herkesin eğitimlerine mümkün olan 
en normal biçimde devam edebilmesine yö-
nelik hususlar, uluslararası sözleşmelerde ve 
ulusal mevzuatlarda devletler açısından daha 
bağlayıcı ve kapsamlı olarak düzenlenmelidir.24

20 Yapılan bir araştırmada, ilköğretim öğrencileri okul müdürlerinin 
performanslarını en düşük düzeyde “okul kütüphanesini etkili 
ve verimli bir biçimde öğrencilerin kullanmasına açık tutması” 
kriterinde değerlendirmişlerdir. Bu tür hizmetlerin, müfettişler 
tarafından bile öğrenciler kadar isabetli değerlendirilmeyeceği 
ileri sürülebilir. Bu nedenle eğitim hakkının nitelikli bir biçim-
de gerçekleştirilmesi için tüm paydaşların görüşleri ilgili bilim-
sel çalışmaların ışığında alınmalıdır. Bkz. Kaynak, R. & Bülbül, 
M. (2008). 360-Derece Geri Bildirim Sisteminde Değerlendirme 
Farklılıkları. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bi-
limler Fakültesi Dergisi, 13 (1), 269-292. https://dergipark.org.
tr/tr/pub/sduiibfd/issue/20834/223223

21 Bu konuya ilişkin bir örnek olarak bkz. “Uluslararası Af Örgütü 
Raporu 2020/21”https://www.amnesty.org/en/wp-content/up-
loads/2021/06/Tu%CC%88rkc%CC%A7e.pdf 

22 Bu konuda özellikle UNICEF tarafından hazırlanan 
“Okulların Yeniden Açılması İçin Çerçeve” adlı belgede-
ki öneriler dikkate alınmalıdır; bkz. https://www.egi-
timreformugirisimi.org/wp-content/uploads/2010/01/
Okullar%C4%B1n-Yeniden-A%C3%A7%C4%B1lmas%-
C4%B1-%C4%B0%C3%A7in-%C3%87er%C3%A7eve-.pdf

23 Harb Zamanında Sivillerin Korunmasına Dair 12 Ağustos 1949 
Tarihli Cenevre Sözleşmesi’nin 24. Maddesinde, ihtilâfa dâhil Ta-
raflar’ın harb yüzünden öksüz kalan veya ailelerinden ayrı düşen 
on beş yaşından küçük çocukların eğitimlerine devam etmesiyle 
ilgili hüküm için bkz. 

 https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/8322.pdf 
24 Bu konuda “İnsan Hakları İzleme Örgütü” (HRW) tarafından ya-

yımlanan “Safe Schools Declaration” bu açıdan önemli bir öneri 
niteliğindedir 

 https://protectingeducation.org/wp-content/uploads/docu-
ments/documents_safe_schools_declaration-final.pdf)

 Türkçesi için bkz.  
 https://protectingeducation.org/wp-content/uploads/docu-

ments/documents_safe_schools_declaration_turkish.pdf

their opinions should be included into policies 
and practises. Furthermore, personnel’s per-
sonal rights should be respected, and educati-
onal services should be evaluated rather than 
individual evaluations.20 

• Given the devastating effects of the Covid-19 
pandemic21, which exacerbates educational 
inequality, nations should develop more speci-
fic and accountable laws and practises to pro-
mote equal opportunity in crisis situations.22

• States must ensure that everyone, especially 
children23, can continue their education in the 
most normal way possible amid natural ca-
tastrophes, crises, and, notably, armed conf-
licts, through more enforceable and compre-
hensive international conventions and state 
legislation.24

20 According to a research, primary school students evaluated scho-
ol principals as the worst at keeping the school library open for 
pupils to use effectively. It can be argued that such services, even 
by inspectors, will not be evaluated as precisely as students. As 
a result, in order to achieve the right to education in a qualified 
manner, the perspectives of all stakeholders should be considered 
in light of relevant scientific studies. See Kaynak, R. & Bülbül, 
M. (2008). 360-Derece Geri Bildirim Sisteminde Değerlendirme 
Farklılıkları. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bi-
limler Fakültesi Dergisi, 13 (1), 269-292. https://dergipark.org.
tr/tr/pub/sduiibfd/issue/20834/223223

21 See “Amnesty International Report2020/21” for an example on 
this topic. https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploa-
ds/2021/06/Tu%CC%88rkc%CC%A7e.pdf

22 In this regard, the recommendations in the document “Framework 
for Reopening Schools” prepared by UNICEF should be taken into 
account. See https://www.egitimreformugirisimi.org/wp-con-
tent/uploads/2010/01/Okullar%C4%B1n-Yeniden-A%C3%A7%-
C4%B1lmas%C4%B1-%C4%B0%C3%A7in-%C3%87er%C3%A-
7eve-.pdf

23 Article 24 of the Geneva Convention of 12 August 1949 on the 
Protection of Civilians in Time of War; The provision regarding 
the continuation of education of children under the age of fifteen 
who were orphaned or separated from their families due to the 
war: https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/8322.pdf

24 The text of the “Safe Schools Declaration” published by “Human 
Rights Watch” (HRW) on this subject: https://protectingeduca-
tion.org/wp-content/uploads/documents/documents_safe_scho-
ols_declaration-final.pdf)

 For Turkish:
 https://protectingeducation.org/wp-content/uploads/docu-

ments/documents_safe_schools_declaration_turkish.pdf
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4. Covid-19 Süreci ve Eğitim Hakkının 
Önündeki Güçlükler

Bu bölümde kısaca dünya genelinde Covid-19 pan-
demisi nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında eğitimde 
yaşanan sorunlar ele alınacaktır. Yaşanan tüm bu so-
runlar, özellikle pandeminin etkilerinin başladığı 2020 
yılı ve etkilerinin devam ettiği 2021 yılında da etkisini 
hissettirecek şekilde eğitim hakkının kullanımını ma-
alesef tüm dünya ülkelerinde olumsuz etkilemektedir. 
Devletler, bu sorunların çözümü için daha etkili politi-
kalar üreterek eğitime daha fazla kaynak ayırmalıdır.

Genç nesiller için pandemi sırasındaki eğitim kay-
bı ağır bir yük oldu ve sonuçları önümüzdeki yıllarda 
da devam edecek. Ayrıca, pandemi, sistemdeki derin 
eşitsizlikleri ve zayıflıkları ortaya çıkarmanın yanı sıra 
daha fazla potansiyel insan hakları ihlallerini tetik-
ledi. Bu pandemiden çıktıktan sonra “daha iyi inşa 
etme” vaadi, merkezine eğitim hakkını alarak gerçek-
leştirilmelidir. Bu yalnızca iyi bir politika seçimi de-
ğildir; uluslararası insan hakları hukuku açısından da 
bağlayıcı bir yükümlülüktür (Fredman, 2021). 

Aşağıda Covid-19 pandemisinin dünya genelinde 
eğitime etkileri özetlenmiştir (Global Partnersip, 2021):

• Dünyanın dört bir yanındaki çocuklar, okulların 
kapanması ve uzaktan eğitime erişim eksikliği 
nedeniyle ortalama üçte bir (74 gün) eğitim 
kaybetti. Kaynak: Save the Children, Mart 2021

• Mart 2021 itibariyle, koronavirüs pandemisine 
bağlı olarak okulların kısmen veya tamamen ka-
panması nedeniyle dünyadaki öğrencilerin yarı-
sına yakını okul dışındadır. Kaynak: UNESCO

• Uzaktan eğitim içeriği, Avrupa ve Kuzey Ame-
rika’daki %81’den Sahra altı Afrika’daki %29’a 
kadar tüm ülkelerin %58’i tarafından öğret-
menlere sağlanabildi. Kaynak: Dünya Öğret-
menler Günü 2021 Bilgi Notu, s.7

• Sıkıştırılmış bütçeler, 2022 yılına kadar eğiti-
me yapılan yardımın 2 milyar ABD dolarına 
kadar düşmesine neden olabilir. 2018 seviye-
lerine tekrar ulaşılması altı yıl alabilir. Kaynak: 
GEMR Politika Belgesi 41 – Temmuz 2020 (s. 1)

• Dünyadaki okul çağındaki çocukların üçte iki-
sinin veya 3 ila 17 yaş arasındaki 1,3 milyar ço-
cuğun evlerinde internet bağlantısı yok. Kay-

4. The COVID-19 Pandemic and 
Challenges to the Right to Education

This section will briefly discuss the educational 
challenges that will be experienced worldwide in 2020 
and 2021 as a result of the COVID-19 pandemic. All 
of these issues, particularly in 2020, when the pande-
mic’s effects began, and in 2021, unfortunately had a 
negative impact on the right to education in all count-
ries around the world. States should dedicate greater 
resources to education and develop more effective po-
licies to address these problems. 

The loss of education during the pandemic has been 
a heavy burden for the younger population, and the con-
sequences will last for years. Furthermore, the pande-
mic has prompted other possible human rights viola-
tions, as well as exposed fundamental inequities and 
systemic shortcomings. The promise of “building bet-
ter” after the pandemic is over should be achieved by 
prioritising the right to education. This is not just a wise 
policy decision, but it is also a legally binding obligation 
under international human rights law (Fredman, 2021).

The effects of the COVID-19 pandemic on educa-
tion around the world are summarised below (Global 
Partnership, 2021):

• Due to school closures and a lack of access to 
remote education, children around the world 
lost an average of one-third (74 days) of their 
education. Save the Children, March 2021

• As of March 2021, about half of the world’s pu-
pils were absent from school due to partial or 
total school closures caused by the coronavi-
rus pandemic. Source: UNESCO

• Teachers have access to remote learning re-
sources in 58 percent of all countries, ranging 
from 81 percent in Europe and North America 
to 29 percent in Sub-Saharan Africa. Informa-
tion Sheet for World Teachers’ Day 2021, p.7

• Budget cuts might reduce education aid to as 
little as $2 billion by 2022. It could take six ye-
ars to return to 2018 levels. Source: GEMR Po-
licy Paper 41 – July 2020 (p. 1)

• Two-thirds of the world’s school-age child-
ren, or 1.3 billion children aged 3 to 17, do not 
have access to the internet at home. Source: 

HAK İHLALLERİ RAPORU EĞİTİM REPORT ON VIOLATION OF RIGHTS EDUCATION 2020 - 2021



58

nak: UNICEF ve ITU. Evde internet erişimi olan 
kaç çocuk ve genç var? - Aralık 2020

• 143 ülkede, güvenilir bir günlük beslenme 
kaynağı için normalde okul yemeklerine gü-
venen 368,5 milyon çocuk artık başka kaynak-
lara bakmak zorunda. Kaynak: COVID-19’un 
çocuklar üzerindeki etkisi. BM Politika Özeti, 
Nisan 2020, s.9

• Salgının ardından 20 milyon daha ortaokul kızı 
okula gidemeyebilir. Kaynak: Malala Fonu

• Sadece 15 ülke birden fazla dilde uzaktan eği-
tim sunmaktadır. Kaynak: COVID-19’un çocuk-
lar üzerindeki etkisi. BM Politika Özeti, Nisan 
2020, s. 8

• Dünya çapında, öğrencilerin %50’sinin evinde 
bilgisayar yok. Sahra altı Afrika’da öğrencile-
rin %89’unun evinde bilgisayar yok. Kaynak: 
UNESCO Uluslararası Öğretmen Görev Gücü, 
Nisan 2020

• Öğrenme kayıpları ve okulu bırakma oranların-
daki artışlar nedeniyle, bu nesil öğrenciler tah-
mini olarak 10 trilyon ABD Doları veya küresel 
GSYİH’nın neredeyse %10’unu kaybedecekler 
ve ülkeler daha da yoldan çıkacak ve potan-
siyel olarak öğrenme yoksulluğu seviyelerini 
%63’e çıkaracak. Kaynak: Dünya Bankası

• Okulların kapanmasının zirvesinde, 810 milyo-
nu düşük gelirli ülkelerde olmak üzere 1,6 mil-
yar öğrenci okula gitmiyordu. Kaynak: UNESCO

5. 2020 ve 2021 yıllarında Dünya’daki 
Eğitim Hakkı İhlallerinden Örnekler

Bu bölümde 2020 ve 2021 yılında Dünya’nın farklı 
ülkelerinde ve bölgelerinde özellikle küresel güç olan 
veya olma yolunda ilerleyen devletler ve birlikler ta-
rafından gerçekleştirilen eğitim hakkı ihlallerinden 
örneklere yer verilecektir:

a) Cemmu ve Keşmir’de Hindistan Cumhuriyeti 
Tarafından Gerçekleştirilen Eğitim Hakkı İhlalleri

Genişleyen demografik yapısıyla birlikte ekonomik 
ve askeri gücü de dikkate alındığında Hindistan’ın 
küresel bir güç veya bu düzeye yakın nitelikte olduğu 

UNICEF and ITU. How many children and te-
enagers have access to the internet at home? 
- December 2020

• 368.5 million children in 143 countries who 
used to get their daily nutrition from school 
lunches now have to search elsewhere. Sour-
ce: The Effects of COVID-19 on Children UN 
Policy Brief, April 2020, p. 9

• Following the pandemic, 20 million additional 
middle school girls may be unable to attend 
school. Source: Malala Fund

• Only 15 countries provide multilingual remote 
education. Source: The Effects of COVID-19 on 
Children UN Policy Brief, April 2020, p. 8

• Half of all students globally do not have access 
to a computer at home. 89 percent of students 
in Sub-Saharan Africa do not have access to a 
computer at home. Source: UNESCO Internatio-
nal Task Force on Teachers for Education, April 
2020

• This generation of students would lose an esti-
mated $10 trillion, or nearly 10% of global GDP, 
due to increases in learning losses and dropout 
rates, potentially raising the rate of learning po-
verty to 63 percent. Source: World Bank

• At the peak of the school closures, 1.6 billion 
pupils were absent, with 810 million of them 
residing in low-income countries. Source: 
UNESCO

5. Violations of the Right to Education 
Around the World in 2020 and 2021

In this section, examples of violations of the right to 
education will be provided in numerous countries and 
regions around the world in 2020 and 2021, particularly 
by states and unions that are or will be global powers.

a) Violations of the Right to Education in Jammu 
and Kashmir by the Republic of India

Given its economic and military power, as well as its 
increasing population, India can be considered a glo-
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söylenebilir.25 Cemmu ve Keşmir’de devam eden çatış-
malar ve bu bölgedeki Hindistan’ın aşırı sert tutumu 
birçok temel insan hakkını ihlal ettiği gibi (Anadolu 
Ajansı, 2019; The Forum For Human Rights In Jammu 
And Kashmir, 2020), eğitim hakkını da ihlal etmektedir 
(Barış Eğitimi için Küresel Kampanya, 2018). İşçi Par-
tisi milletvekili olan Debbie Abrahams Eylül, 2021’de 
İngiliz Parlamentosunda yaptığı konuşmasında Keş-
mir’de velilerin, Hindistan silahlı güçleri tarafından 
çocuklarına yönelik şiddet uygulanacağı endişesiyle, 
çocuklarını okula göndermediklerini; ayrıca Hindistan 
hükümetinin internet ve telefon hizmetlerine yönelik 
uyguladığı kısıtlamalar özellikle Covid-19 sürecinde 
çocukların uzaktan eğitim almalarını engellendiğini 
belirtmektedir26 27. Kamu otoritelerince yapılan eğitim 
hakkı ihlalleri özel okullara da yansıyabilmektedir: 
Keşmir’de 2021 yılındaki ünlü bir özel okul, yasala-
ra tamamıyla aykırı olarak önce küçük bir kızın kabul 
edilmesini reddederek eğitim hakkını, ardından kap-
samında mağdur ebeveynlerle bu konuda bilgi paylaş-
mayı reddederek bilgi edinme hakkını ihlal etmiştir 
(The Leaflet, 2021a).

Hindistan’ın eğitim hakkına yönelik ihlalleri ço-
cuklarla sınırlı kalmamaktadır. Jammu ve Keşmir’de-
ki İnsan Hakları Forumu’nun bir raporu, lisansüstü 
öğrencilerin ve akademisyenlerin bildiri  yayınlaya-
madıklarını ve konferanslara başarılı bir şekilde ka-
tılamadığını tespit etmiştir. Raporda, bu gelişmelerin 
“kariyerlerine kasıtlı olarak zarar verdiği ve Hindistan 
ve Jammu ve Keşmir anayasaları kapsamındaki eğitim 
haklarını ihlal ettiği” sonucuna varılmıştır (Australian 
Institute of International Affairs, 2021).

25 Bu konudaki tartışmalar için bkz. “India as a potential su-
perpower”, https://en.wikipedia.org/wiki/India_as_a_potenti-
al_superpower ; “India: The Next Superpower?”, https://www.
lse.ac.uk/ideas/publications/reports/india

26 Detaylı bilgi için bkz. https://www.theyworkforyou.com/deba-
tes/?id=2021-09-23b.490.0 

27 11 Mayıs 2020’de Hindistan Yüksek Mahkemesi’nin, Jammu ve 
Keşmir Özel Okullar Birliği’nin vadideki öğrenciler bir okul ola-
rak düzenlenen çevrimiçi öğrenme derslerine erişemedikleri için 
4G İnternet hizmetlerinin restorasyonunu talep eden dilekçeyi 
reddetmesi; Hindistan’daki yüksek yargı mercilerinin de eğitim 
hakkına duyarsızlığını gösteren müessif bir örnektir.   https://
www.jurist.org/commentary/2020/07/snehal-walia-internet-e-
ducation-jammu-kashmir/

bal power or be close to it.25 The continuous conflicts 
in Jammu and Kashmir, as well as India’s extremely 
harsh policy in this region, violate numerous funda-
mental human rights (Anadolu Agency, 2019; The Fo-
rum for Human Rights in Jammu and Kashmir, 2020), 
including the right to education (Global Campaign for 
Peace Education, 2018). In her speech to the British 
Parliament in September 2021, Labor Party MP Deb-
bie Abrahams stated that in Kashmir, parents did not 
send their children to school due to fear of violence 
against their children by the Indian armed forces, and 
that the Indian government restricted internet and te-
lephone services, preventing children from receiving 
remote education, particularly during the COVID-19 
period.26 27 Public authorities’ violations of the right 
to education can also be seen in private schools. In 
2021, a well-known private school in Kashmir violated 
the right to education by refusing to accept a young 
girl, which is absolutely illegal, and then the right to 
information by refusing to share information about it 
with victim parents, which is also illegal (The Leaflet, 
2021a).

Children are not the only ones who face violations 
of their right to education in India. According to a re-
port by the Human Rights Forum in Jammu and Kas-
hmir, graduate students and academics are unable to 
have papers published and participate in conferences. 
According to the report, these developments are “wil-
ful harm to their careers and violating the rights to 
education” under the constitutions of India and Jam-
mu and Kashmir” (Australian Institute of International 
Affairs, 2021).

25 Further discussion can be found on this page. “India as a potential 
superpower”, https://en.wikipedia.org/wiki/India_as_a_potenti-
al_superpower ; “India: The Next Superpower?”, https://www.
lse.ac.uk/ideas/publications/reports/india

26 For detailed information, see. 
 h t t p s : / / w w w . t h e y w o r k f o r y o u . c o m / d e b a t e s / ? i -

d=2021-09-23b.490.0
27 The Supreme Court of India’s rejection of the Private Schools As-

sociation of Jammu and Kashmir’s petition demanding the res-
toration of 4G Internet services for students in the valley unable 
to access their online learning classes on 11 May 2020 is a tra-
gic example of the high judicial authorities in India’s indifferen-
ce to the right to education. https://www.jurist.org/commen-
tary/2020/07/snehal-walia-internet-education-jammu-kashmir/
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Ayrıca önemle yine belirtmek gerekir ki Hindistan 
Devleti’nin eğitim hakkı ihlalleri kontrolü altındaki 
bir eyalette yaptıklarıyla da sınırlı değildir. Hindistan 
Devletinin, tam bir yıl içinde, pandemi ile başa çıkmak 
için ülke genelindeki eğitim yönetiminde sadece okul-
ları kapatmak dışında kapsamlı bir reform yapmamış 
olması eleştirilmektedir. Okullar, çok az bir uyarıyla 
video dersleri, sanal sınıflar ve WhatsApp grup sohbet 
duyuru panolarının çevrimiçi moduna geçmeye zor-
landı. Okul liderleri, öğretmenler, öğrenciler ve bakı-
cılar, Devletin çok az desteği veya rehberliği ile kendi 
başlarının çaresine bakmak zorunda kaldılar (The Le-
aflet, 2021b).

b) Rusya Federasyonu Tarafından Gerçekleştirilen 
Eğitim Hakkı İhlalleri

Rusya, yukarıda örnek olarak verilen Hindistan’la 
kıyaslandığında, özellikle sınırları dışındaki belirli 
bölgeler olmak üzere dünya üzerinde etki gücü çok 
daha yüksek olup BM Güvenlik Konseyi daimî üyesi 
de olan küresel güç niteliğindeki bir devlettir. Bunun-
la birlikte, Rusya AİHS’e ve eğitim hakkını düzenleyen 
Sözleşme’ye ek 1 nolu Protokole taraf olduğundan 
ve de AİHM’in yetkisini tanıdığından gerçekleştirdiği 
eğitim hakkı ihlalleri Mahkeme tarafından verilen ka-
rarlara da yansıyabilmektedir28. Bu eğitim hakkı ihlal 
kararlarının gereği Rus Hükümeti tarafından hem taz-
minat hem de mevzuat düzenlemeleri açısından 2021 
yılına gelindiğinde bile halen uygulanmayabilmektedir 
(Council of Europe, 2021).

Rusya’da eğitim, 11. sınıfa kadar ücretsiz ve zorun-
ludur, ancak bölgesel yetkililer, Romanlar, sığınmacı-
lar ve göçmen işçiler de dahil olmak üzere kayıtlı yerel 
sakin olmayan kişilerin çocuklarının okula gitmesini 
sık sık engellemiştir. Federal yasa tüm çocuklar için 
eğitim sağlarken, bölgesel yetkililer zaman zaman 
geçici sığınmacı çocukların ve ikamet kaydı olmayan 
veya Rusça bilmeyen mülteci başvuru sahiplerinin 
okullara erişimini engellemiştir. Sivil Yardım Komite-
si, mülteci çocuklarının yaklaşık üçte birinin okullara 
kayıtlı olduğunu bildirmiştir (US Department of Sta-

28 Rusya aleyhine verilen örnek kararlar için bkz. “Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesine Ek 1 No’lu Protokol’ün 2. Maddesi Hak-
kında Rehber”, https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_
Art_2_Protocol_1_TUR.pdf

It should also be underlined that the State of In-
dia’s violations of the right to education are not con-
fined to what it does in a state under its control. The 
government of India has been criticised for failing to 
implement fundamental reforms in education admi-
nistration across the country, with the exception of 
school closures for an entire year to cope with the 
pandemic. “Schools were pushed, with little notice, to 
transition to the online mode of video classes, virtual 
classrooms and WhatsApp group chat notice boards. 
School leaders, teachers, students and caretakers 
have been left to fend for themselves with little sup-
port or guidance by the State.” (The Leaflet, 2021b).

b) Violations of the Right to Education by the 
Russian Federation

In comparison to India, Russia is a global power 
state with a far greater impact on the world, particu-
larly in some regions beyond its borders, and is also 
a permanent member of the UN Security Council. 
However, because Russia is a signatory to the ECHR 
and Protocol No. 1 to the Convention regulating the 
right to education, and recognises the ECtHR’s autho-
rity, violations of the right to education may be reflec-
ted in the Court’s decisions.28 Even in 2021, the Rus-
sian government may fail to implement the necessity 
of these decisions on infringement of the right to edu-
cation in terms of both compensation and regulations 
(Council of Europe, 2021).

Education in Russia is free and compulsory up 
to the eleventh grade, but regional authorities have 
frequently barred children of registered non-local 
residents, including Roma, asylum seekers, and mig-
rant labourers, from attending school. While federal 
law requires all children to attend school, regional 
authorities have sometimes denied temporary asy-
lum-seeking children and refugee applicants who are 
not registered for residence or do not speak Russian 
access to schools. According to the Civil Aid Commit-
tee, approximately one-third of refugee children are 
enrolled in school (US Department of State, 2021). In 

28 See “Guidance on Article 2 of Protocol No. 1 to the European 
Convention on Human Rights” for examples of decisions against 
Russia. https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_2_Pro-
tocol_1_TUR.pdf 
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te, 2021). Rusya Federasyonu Devleti bilimsel özgür-
lük açısından da eğitim hakkını ihlal edecek işlemler 
gerçekleştirebilmektedir. Rus akademisyenler, 2021 
yılında bilimsel erişimi tehdit eden yasa değişikliğini 
kınamışlar ve önerilen değişikliğin yabancı konuşma-
cılarla iş birliğini ve bilimsel okuryazarlığı engelleye-
bileceğini ifade etmişlerdir (Nature, 2021). 

Rusya kendi ülke sınırları içinde eğitim hakkının 
ihlaline yönelik eylem ve işlemlerde bulunabildiği gibi; 
askeri güç bulundurduğu bölgelerde de bunu uygula-
yabilmektedir. Özellikle Suriye-Rus askeri ittifakının, 
uluslararası olarak yasaklanmış silahların kullanımı 
da dahil olmak üzere, yıllar içinde ticari marka haline 
gelen taktiklerle okullar, hastaneler, pazarlar, evler ve 
sığınaklar dahil olmak üzere sivil altyapıya kasıtlı ve 
ayrım gözetmeksizin saldırmaya devam ettiği görül-
mektedir (Human Rights Watch [HRW], 2020a).

Rusya’nın uluslararası hukuka aykırı bir biçimde 
işgal ettiği Kırım’da da birçok insan hakkı ihlal edildi-
ği gibi eğitim hakkı da ihlal edilmektedir. Buna ilişkin 
olarak, Ukrayna Hükümeti tarafından AİHM’e, Rus-
ya’nın içinde eğitim hakkı da olmak üzere AİHS kap-
samındaki birçok hakkı ihlal ettiğine ilişkin başvuru, 
başvuru dosyasındaki bilgilerin “tutarlı ve uyumlu” ol-
duğu ifade edilerek kabul edilmiştir (Anadolu Ajansı, 
2021). Rusya, Kırım’daki milli eğitim ve İslami eğitim 
kurumlarına yönelik baskıcı tutumunu (İnsamer, 2019) 
halen devam ettirmektedir. 

c) Amerika Birleşik Devletler Tarafından 
Gerçekleştirilen Eğitim Hakkı İhlalleri

Her küresel ölçekteki süper güç gibi ABD’deki 
eğitim hakkı ihlalleri hem kendi ülke sınırları içinde 
hem de sınırları dışında olup güçlü etki alanı içinde 
olan bölgeler açısından değerlendirilmelidir. İlk ola-
rak, ABD’nin tarihsel süreç ortaya çıkan ve halen de-
vam eden içindeki özellikle ırksal ve sosyo-ekonomik 
eşitsizliklere dayalı olarak ülke içindeki eğitim hakkı 
ihlallerinden bahsedilebilir (USIDHR, 2021). Siyah ve 
kahverengi ten rengine sahip öğrencilerle Latin ve 
işçi sınıfı öğrencileri, özel ve yetersiz finanse edilen 
okullara gitmek zorunda kalabilmekte, girişte metal 
detektörlerle aramaları ve kamu gücün farklı suiisti-
malleriyle sürekli güvenlik kontrolü altında oldukları 
hissettirilmektedir (Global Student Forum, 2021). İn-

terms of academic freedom, the Russian Federation’s 
state may potentially engage in activities that violate 
the right to education. Academics in Russia have cri-
ticised the proposed law change that threatens scien-
tific access in 2021, claiming that it will impede in-
teraction with foreign speakers and scientific literacy 
(Nature, 2021).

Russia has the ability to carry out measures and 
actions that violate the right to education both within 
its own borders and in areas where it has military 
power. The Syrian-Russian military alliance continu-
ed to deliberately and indiscriminately attack civilian 
infrastructure, such as schools, hospitals, markets, 
homes, and shelters, using tactics that have become 
trademarks over the years, including the use of inter-
nationally prohibited weapons (Human Rights Watch 
[HRW], 2020). It may be argued that the destruction 
and warlike environment caused by these school bu-
ilding attacks will prohibit children from receiving an 
education in 2021 as well.

Many human rights, including the right to educa-
tion, are violated in Crimea, which Russia occupies in 
violation of international law. In this regard, the Ukra-
inian Government’s application to the ECtHR alleging 
that Russia violated various ECHR rights, including 
the right to education, was accepted by stating that the 
information in the application file was “consistent and 
compatible” (Anadolu Agency, 2021). Russia’s harsh 
attitude toward national education and Islamic educa-
tional institutions in Crimea remains (Insamer, 2019).

c) Violations of the Right to Education by the 
United States

Violations of the right to education in the United 
States, like those in every other global superpower, 
should be assessed both within and outside the bor-
ders of their own country in terms of regions within 
their strong sphere of influence. First and foremost, 
violations of the right to education in the country mi-
ght be mentioned, particularly those based on racial 
and socioeconomic inequalities in the United States, 
which have evolved over time and continue to do so 
(USIDHR, 2021). Black and brown-skinned pupils, as 
well as Latino and working-class students, may be 
forced to attend private and underfunded schools, 
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san Hakları Ölçüm Girişimi tarafından yapılan bir de-
ğerlendirme sonucunda, gelir düzeyi dikkate alınarak 
yapılan kıyasla ABD, eğitim hakkı konusunda “kötü” 
düzeydedir (HRMI, 2018).

ABD’de zenginler ve fakirler arasındaki gelir ada-
letsizliği gittikçe daha dramatik boyutlara ulaştıkça 
ve de ekonomi daha formal eğitime bağımlı hale gel-
dikçe birçok ekonomik ve sosyal gösterge eğitimde 
fırsat eşitsizliği daha da derinleştiğini bildirmektedir 
(Brookings, 2021). Covid-19 pandemisi tüm dünyada 
olduğu gibi ABD’de fırsat eşitsizliğini daha da olumsuz 
etkilemiştir (Global Times, 2021). Pandemi nedeniyle 
ABD’nin 50 eyaletinde okullar bir noktada kapatılmış-
tır. Kapatıldığında, birçok okul çevrimiçi öğrenmeye 
geçmiştir, ancak okul çağındaki her beş ABD’li çocuk-
tan birinin evde bir bilgisayara veya yüksek hızlı in-
ternete erişimi yoktur. Çeşitli araştırmalar, okulların 
kapanmasının eğitimdeki ırksal ve ekonomik eşitsiz-
likleri artıracağı ve özellikle engelli çocuklar üzerinde 
önemli bir etki yaratacağı konusunda uyarmaktadır 
(HRW, 2021b). 

ABD Adalet Bakanlığı Sivil Haklar Bölümü, okullar-
da eğitim haklarını engeller nitelikteki uygulamalarla 
ilgili 2021 yılında yürüttüğü soruşturmalarda birçok 
ihlali tespit etmiştir. Örneğin, Maryland’deki Frederick 
County Devlet Okulları Bölgesi’nin Engelli Amerikalı-
lar Yasası’nın II. Başlığını ihlal ederek, beş yaşındaki 
öğrencileri gereksiz yere ve tekrar tekrar tecrit ettiğini 
ve kısıtladığını ortaya çıkarmıştır. Ayrıca yine, Utah’daki 
Davis Okul Bölgesi’nin Siyah ve Asyalı-Amerikalı öğ-
rencilerin bölge personeli ve diğer öğrenciler tarafın-
dan ırk temelli taciz raporlarına yanıt vermede ısrarcı 
başarısızlıkları ortaya çıkarılmıştır; bu örnekler çoğal-
tılabilir (Department of Justice, 2021).

ABD’nin dünyadaki birçok bölgede etkisi görülen 
ve uzun yıllara dayanan silahlı işgal politikaları birçok 
insan hakkını ihlal ettiği gibi eğitim hakkının ihlaline 
de yol açmıştır. Örneğin ABD liderliğindeki koalisyon 
güçlerinin Irak’a yönelik hukuksuz müdahalesi ve iş-
gali esnasında Bağdat’ta eğitim sistemi tam bir kar-
gaşaya düşmüş, okul çağındaki çocukların üçte ikisi, 
haklı endişelere dayalı olarak kendilerine yönelik suç 
işlenebileceği düşüncesiyle ve öğretmen sayısının 
yetersizliğinden dolayı okula gitmemişlerdir (BM İn-
san Hakları Konseyi, 2010). İşgalin etkisindeki Irak’ta 
eğitimle ilgili sorunlar katlanarak devam etmektedir 

where they are subjected to metal detector inspec-
tions at the entrance and other abuses of state power 
(Global Student Forum, 2021). According to the Hu-
man Rights Measurement Initiative, the United States 
is at a “poor” level in terms of the right to education 
when compared to income level (HRMI, 2018).

As income inequality between rich and the poor 
in the United States widens and the economy grows 
increasingly reliant on formal education, many eco-
nomic and social indicators indicate that educational 
opportunity inequality is increasing (Brookings, 2021). 
The COVID-19 pandemic has exacerbated inequality of 
opportunity in the United States, as it has throughout 
the world (Global Times, 2021). Due to the pandemic, 
schools were closed at least once in each of the 50 sta-
tes. Many schools shifted to online learning when they 
closed, but one in every five school-aged children in the 
United States does not have access to a computer or 
high-speed internet at home. Several studies have war-
ned that school closures will exacerbate racial and eco-
nomic gaps in education and have a substantial impact, 
especially on children with disabilities (HRW, 2021b).

In its 2021 investigation into practises that hinder 
the enjoyment of the right to education in schools, the 
United States Department of Justice’s Civil Rights Di-
vision identified multiple violations. For example, the 
Frederick County Public School District in Maryland 
frequently and unnecessarily excludes and limits fi-
ve-year-olds, in violation of the Americans with Disa-
bilities Act’s second title. In addition, the investigation 
uncovered frequent failures by district staff and other 
students to respond to reports of race-based harass-
ment of black and Asian-American students, among 
other examples (Department of Justice, 2021).

The United States’ armed occupation policies, whi-
ch have been effective in many parts of the world for 
many years, have violated numerous human rights, 
including the right to education. For example, during 
the illegal intervention and occupation of Iraq by US-
led coalition forces, the education system in Baghdad 
became a complete mess, with two-thirds of school-a-
ge children refusing to attend due to fears that crimes 
would be committed against them based on legitima-
te concerns, and an insufficient number of teachers 
(UN Human Rights Watch). 2010; Council). Under the 
effect of the occupation, problems with education in 
Iraq continue to grow exponentially (ACAPS, 2020), 
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(ACAPS, 2020); Irak’taki öğrenim seviyeleri işgal son-
rası, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki en dü-
şükler arasındadır (World Bank, 2021).

d) Avrupa ve Kanada Tarafından Gerçekleştirilen 
Eğitim Hakkı İhlalleri

Avrupa ve okyanus ötesinde eğitim hakkı ihlali ile 
ilgili tartışmaların ekseriyeti mülteci çocuk ve genç-
lerin şartlarının yanı sıra dini sembollere dönük ta-
vırdır. Konumuz gereği dini sembollerde en yaygın 
ihlal olarak başörtü yasaklarının yaygınlığının hukuki 
ihlallerin yanında sosyal ve psikolojik etkileri de öne 
çıkmaktadır. Yerel yönetim ve eyalet sistemi ile işle-
yen birçok Avrupa ülkesinde eğitimdeki kararlar da bu 
yönetimlere verilmektedir. Verilen kararlar anayasa 
mahkemesinde, danıştayda tartışmaya açılsa veya ip-
tal edilse de Fransa, Belçika, Kanada gibi ülkelerde 
özellikle başörtü yasakları yerel uygulamalarda ciddi 
ihlallere yol açmaktadır. 

2019 yılında Kanada’nın Quebec eyaletinde devle-
tin laiklik ilkesine uygunluğu bağlamında Bill 21 is-
miyle bir yasa tasarısı önerildi. Bu yasa tasarısında 
kamu kurumlarında dini sembollerin kullanılması ya-
saklandı (Canadian Civil Liberties Association, 2022). 
Bu yasağın Kanada anayasasına uygun olmadığı tar-
tışılırken özellikle okullarda öğrenci ve öğretmenler 
üzerinden bu yasak uygulanmaya koyuldu. Bunun ilk 
örneklerinden biri ilköğretimde öğretmen olan Fate-
meh Anvari okul yönetimi tarafından başörtülü oldu-
ğu için sınıftan çıkartıldı. 

Dini simgelerin yasaklanmasının yanında din eğiti-
mi gören öğrencilerin kamu okullarına devam etme-
leri ve yüksek öğretim sınavlarına katılmaları ile ilgili 
önemli kısıtlamalar da bulunmaktadır. Üsküp’teki Isa 
Beu medresesi öğrencilerinin devlet üniversitelerine 
kayıt olamaması gündeme taşındıktan sonra Kuzey 
Makedonya’da İslami imam hatip okulu öğrencilerinin 
üniversite sınavlarına girmelerine hak tanınmadığı 
tartışmaya açılmıştır. 

Avusturya cumhurbaşkanı adayı Norbert Hofer 
seçim süresince dini sembollerin özellikle eğitim 
alanında olmayacağına dair bir politika yürütürken 
başörtülü kadınların akan ya da yargıç olarak atan-
mayacağını açıkça belirtmişti. Avusturya Özgürlük 
Partisi (FPÖ) de öğretmenler ve 14 yaşına kadar olan 
öğrenciler için başörtüsü yasağını içerecek yönetme-
lik değişikliği teklifinde bulundu. Belçika’da ilki 2009 

and education levels in Iraq are among the lowest in 
the post-invasion Middle East and North Africa region 
(World Bank, 2021).

d) Europe and Canada’s Violations of the Right 
to Education

Much of the discussion over violations of the right 
to education in Europe and around the world revolves 
around attitudes toward religious symbols, as well as 
the conditions of immigrant children and youth. Due 
to our subject, headscarf prohibitions, which are the 
most common violations involving religious symbols, 
are not only illegal, but also entail social and psycho-
logical violations. Decisions on education are made by 
local governments and state governments in several 
European countries. Despite the fact that decisions 
are challenged or annulled at the constitutional court 
and the council of state in countries such as France, 
Belgium, and Canada, headscarf prohibitions in parti-
cular cause major violations in local practices.

In the framework of the state’s conformity with 
the principle of secularism, Bill 21 was introduced 
in the Canadian province of Quebec in 2019. This bill 
outlawed the use of religious symbols in public places 
(Canadian Civil Liberties Association, 2022). While it 
was debated that this restriction violated the Canadian 
constitution, it was implemented, particularly in scho-
ols over students and teachers. Fatemeh Anvari, a pri-
mary school teacher, was one of the first to be dismis-
sed from the classroom by the school administration 
for wearing a headscarf.

In addition to the prohibition on religious symbols, 
there are considerable restrictions on religious stu-
dents’ attendance in public schools and participation 
in higher education exams. Following the failure of 
students from the Isa Beu madrasah in Skopje to en-
rol in state institutions, it was discussed that students 
from the Islamic Imam Hatip school in North Mace-
donia were denied the right to take university exams.

While Austrian presidential candidate Norbert Ho-
fer followed a policy of not allowing religious symbols, 
particularly in the field of education, during the electi-
on, he made it clear that women wearing headscarves 
would not be appointed as judges. The Austrian Free-
dom Party (FP) has also suggested a rule change that 
would prohibit teachers and students under the age of 
14 from wearing a headscarf.The decision to prohibit 
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yılında verilen Flaman devlet okullarında her türlü 
dini sembolün yasaklanması kararı bugüne kadar 
tartışılan ve yasak konusunda örnek alınan bir karar 
olmuştur. Devlet okulları yönetimi olarak bilinen GO! 
(Fl. “Gemeenschapsonderwijs”) bu dini semboller ya-
sağını genel olarak uygulamaya karar vermesinden 
sonra yasak birçok okula yayıldı ve başörtülü öğren-
ciler okullara alınmadı. Birçok karşı dava ile Danıştay 
bu uygulamanın AİHS’e göre doğru olmadığını belirt-
miştir. Hukuken bu ihlalin belirtilmesine rağmen bu 
uygulama birçok bölgede emsal teşkil ederek yasağın 
boyutları büyümüştür (Siyaset, Ekonomi ve Toplum 
Araştırmaları Vakfı, 2020).

İsveç’te Eğitim Bakanı Anna Ekström’ün 2020 yı-
lında hükümet destekli olarak hazırlanmış eğitim ra-
poru hakkında yaptığı konuşmada 2023’e kadar dini 
okulların inşasının durdurulacağını ve yapılmasının 
yasaklanacağını da söylemişti. Bu okullar kamu des-
teği ile yürütülen okullar olmasına rağmen Ekström, 
hükümetin hazırladığı raporun bu yasağı mümkün kıl-
dığını belirtmiştir (Sveriges Radio, 2020).

Avusturya devletinin verdiği bir fon ile Siyasal İs-
lam Dökümantasyon Merkezi ( Documentation Cent-
re Political Islam) adında bir merkez kurulmuştur. 
Bu merkez, kendi sitesinde amacını politik İslam ol-
gusunun bilimsel analizini yapmak olarak anlatmıştır 
29 Fakat bu araştırma kapsamında “Islam-Landkarte” 
adında bir dijital harita kamuoyu ile paylaşılmış ve 
Müslümanlara ait cami ve eğitim merkezleri bu hari-
tada açık bilgileri ile verilmiştir. Kamuoyundan, bunun 
Müslümanlara ve Müslüman kurumlarına karşı açık 
bir hedef gösterme olduğu tepkisi gösterilmesinin ar-
dından bu dijital harita kullanımdan kaldırılmıştır. 

e) Çin Halk Cumhuriyeti Tarafından 
Gerçekleştirilen Eğitim Hakkı İhlalleri

Çinli yetkililerin insan hakları savunucularını, ga-
zetecileri ve aktivistleri susturması ve internetteki 
kısıtlamalar Çin hükümetinin politikaları ve eylemleri 
hakkında doğru bilgi edinmeyi zorlaştırmaktadır. BM 
tahminlerine göre, ülke çapında okul öncesi ve or-
taöğretime devam eden 241 milyondan fazla öğrenci 
okulların kapanmasından etkilenmektedir. Eğitimde 
önceden var olan eşitsizlikler, öğrencilerin uygun fi-

29 Detaylı bilgi için bkz. https://www.dokumentationsstelle.at/en/

all religious symbols in Flemish public schools, the 
first of which was made in Belgium in 2009, has been 
widely discussed and used as an example of the pro-
hibition. After the GO! (Fl. “Gemeenschapsonderwijs”), 
also known as the public school administration, deci-
ded to implement the prohibition on religious symbols 
in general, the ban spread to numerous schools, and 
students with headscarf were not permitted to attend 
school. The Council of State has stated, despite seve-
ral counterarguments, that this practise violates the 
ECHR. Despite the fact that this is a legal violation, this 
practice has set a precedent in many regions, and the 
scope of the restriction has expanded (Siyaset, Ekono-
mi ve Toplum Araştırmaları Vakfı - Political, Economic 
and Social Research Foundation, 2020).

In Sweden, Education Minister Anna Ekström sta-
ted in her speech regarding the government-spon-
sored education report in 2020 that religious school 
construction would be stopped and prohibited until 
2023. Despite the fact that these schools are sup-
ported by the public, Ekström noted that the govern-
ment’s report made this prohibition possible (Sveriges 
Radio, 2020).

With funds provided by the Austrian government, 
the Documentation Center Political Islam was estab-
lished. On its website, this centre stated that its goal 
is to conduct scientific research into the phenomena 
of political Islam. However, as part of this research, a 
digital map named “Islam-Landkarte” was shared with 
the public, and mosques and education centres belon-
ging to Muslims are clearly marked on this map. This 
digital map was removed following public outrage as it 
was clearly targeting Muslims and Muslim institutions.

e - Violations of the Right to Education by the 
People’s Republic of China

Silencing of human rights advocates, journalists, 
and activists by Chinese authorities, as well as in-
ternet limitations, make it difficult to receive accu-
rate information about Chinese government policies 
and actions. According to UN estimates, school clo-
sures affected more than 241 million students from 
pre-school to secondary education. Students’ lack of 
access to affordable internet and capable devices ref-
lected pre-existing educational inequities. Although 
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yatlı internete ve yetenekli cihazlara erişim eksikliği-
ne yansımıştır. Çin, 2008 yılında Engelli Kişilerin Hak-
larına Dair Sözleşme’yi onaylamasına rağmen engelli 
kişiler eğitim ve istihdam dahil olmak üzere alanlarda 
ayrımcılığa maruz kalmaya devam etmektedir. Tem-
muz ayında 10 milyondan fazla öğrencinin girdiği Çin 
üniversite giriş sınavının Braille versiyonuna yalnızca 
beş öğrenci erişebilmiştir. Çin Hükümetinin baskısıyla 
Hong Kong eğitim şefi, “Hong Kong’a Zafer” protesto 
marşını okullarda yasaklamıştır. Halk kütüphaneleri 
demokrasi yanlısı şahsiyetlerin kitaplarını raflardan 
kaldırmıştır (HRW, 2021c). 

Geçen yıl boyunca Çin Hükümeti sonuçları kendi-
sini memnun etmeyen Avrupa Birliği’ndeki, Birleşik 
Krallıktaki ve Amerika Birleşik Devletlerindeki seç-
kin bilim adamlarına, araştırmacılara ve kurumlara 
karşı misilleme niteliğinde yaptırımlar uygulamıştır 
(Scholars At Risk, 2021). Çin Hükümeti özgür ve özerk 
olması gereken üniversitelere yönelik dayatmalar 
uygulamaktadır. Lisans öğrencilerinin, bulundukları 
akademik anadaldan bağımsız olarak, Marksizm, Ma-
oizm ve Deng Xiaoping düşüncesi gibi konularda siya-
si ideoloji derslerini tamamlaması zorunludur. Ekim 
ayında Eğitim Bakanlığı, ülkenin en iyi 37 üniversitesi-
ne devlet başkanı Xi Jinping’in siyasi teorileri hakkın-
da kurslar açmasını ve tüm öğrencilerin bu dersleri 
almasını şart koşmasını emretmiştir (Department of 
State, 2021b). Bu tür dayatmaların üniversitelerdeki 
özgür düşünceye ve bilimsel özerkliğe büyük zararlar 
verebileceği unutulmamalıdır.

İç Moğolistan›da, dokuz yıllık zorunlu eğitim bo-
yunca Moğolca’dan Mandarin Çincesine kadar çeşitli 
sınıfların öğretim ortamını kademeli olarak değiştire-
cek yeni bir “iki dilli eğitim” politikasına karşı bölge 
çapında protestolar başlamıştır. Basında çıkan haber-
lere göre, aralarında öğrenci, veli, öğretmen, hamile 
kadın ve çocukların da bulunduğu yüzlerce kişi, sırf 
barışçıl protestolara katıldıkları veya protestolar hak-
kında internette bilgi paylaştığı için “kavga çıkarmak 
ve sorun çıkarmak”tan tutuklanmıştır. İnsan hakları 
avukatı Hu Baolong’un “devlet sırlarını denizaşırı ül-
kelere sızdırmak” suçlamasıyla resmen tutuklandığı 
da bildirilmiştir (Amnesty International, 2021). 

Çin’in beş özerk bölgesinden biri olan Sincan Uy-
gur Özerk Bölgesinde yaşayan Uygurlar da eğitim hak-
kını da kapsayacak biçimde birçok hak ihlali ile karşı 
karşıyadır. Birçok uygulamadan birkaç örnek paylaş-

China ratified the Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities in 2008, people with disabilities con-
tinue to encounter discrimination in sectors such as 
education and employment. Only five students were 
able to access the Braille edition of China’s university 
entrance exam, which was taken by more than 10 mil-
lion students in July. Under pressure from the Chine-
se government, Hong Kong’s education chief banned 
the protest anthem “Glory to Hong Kong” from scho-
ols. Books written by pro-democracy activists were 
removed from public libraries. (HRW, 2021c)

Over the last year, the Chinese government has 
imposed punitive measures on prominent scientists, 
researchers, and institutions in the European Union, 
the United Kingdom, and the United States whose 
results have been unsatisfactory (Scholars At Risk, 
2021). Regulations and restrictions are imposed by 
the Chinese government on universities that should 
be free and autonomous. Undergraduate students 
must complete political ideology coursework on topi-
cs such as Marxism, Maoism, and Deng Xiaoping phi-
losophy, regardless of academic major. In October, the 
Ministry of Education ordered that 37 of the country’s 
leading universities teach courses on Xi Jinping’s 
political theories, with all students required to study 
them (Department of State, 2021b). It should not be 
forgotten that such rules and restrictions might have a 
significant negative impact on academic freedom and 
scientific autonomy.

Protests erupted across Inner Mongolia in respon-
se to a new “bilingual education” programme that 
would progressively shift the teaching medium of nu-
merous classes from Mongolian to Mandarin Chinese 
over the course of nine years of compulsory schooling. 
Hundreds of people, including students, parents, tea-
chers, pregnant women, and children, were arrested 
for “picking quarrels and provoking trouble” just be-
cause they participated in peaceful protests or shared 
information about protests on the internet, according 
to media sources. Hu Baolong, a human rights lawyer, 
was reportedly arrested on charges of “leaking state 
secrets overseas.” (Amnesty International, 2021).

Uyghurs in the Xinjiang Uyghur Autonomous Re-
gion, one of China’s five autonomous regions, face a 
number of human rights violations, including the right 
to an education. To name a few instances from count-
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mak gerekirse; ebeveyn ve yasal hamilelerin 18 yaşın-
dan küçük çocuklarına dini kurs ve eğitim almaları, 
ibadetlerde bulunmaları konusunda izin verilmediği 
görülmektedir. Han Çinlileriyle kıyaslandığında Uygur 
Türklerine daha düşük nitelikli eğitim olanaklarının 
sunulması ekonomik olarak da onları dezavantajlı bir 
konuma itmektedir (Dağcı ve Keskin, 2014). 

Çin, Sincan özerk bölgesi için tarafından yakın za-
manda bir yönerge yayınlayarak, Uygur dilinin tüm 
eğitim seviyelerinde kullanımını tamamen yasakla-
makta ve bu yeni kuralların ihlali durumunda ciddi ce-
zalar öngörmektedir. Bölgedeki Uygurlara göre Pekin, 
halihazırda en temel dini ve kültürel haklarından bile 
yoksun bırakılan Uygur halkına yönelik asimilasyon 
politikalarını daha da genişletilmektedir. Bu yönerge 
Çin Anayasası›na ve -en azından kağıt üzerinde- tüm 
azınlıklara kendi konuşma ve yazı dillerini kullanma 
ve geliştirme hakkını veren bölgesel etnik özerklik 
yasalarına aykırıdır (UNPO, 2017). Çin’den kaçan bir 
Uygur kadın olan Mihrigul Tursun’un ifadesine göre, 
“Sincan Sınıfları” politikası binlerce Uygur çocuğu 
ailelerinden alıp onları ana dillerinden ve kültürel 
çevrelerinden uzakta Han kültürü ağırlıklı Çin kurum-
larına sokuyor. 2017’de Sincan’da uygulamaya konu-
lan düzenlemelere göre çocukları evde eğitmek bile 
“aşırılıkçı” olarak kabul ediliyor (Just Security, 2020). 

Çin makamları her ne kadar yukarıdaki ve benze-
ri iddiaları reddetse de (Çin Halk Cumhuriyet İstanbul 
Konsolosluğu, 2020), BM yetkililerinin doğrudan bilgi 
almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma ta-
lebini de geri çevirmeye devam etmesi birçok alandaki 
insan hakları ihlallerinin devam ettiğinin göstergesi ola-
rak düşünülebilir (Anadolu Ajansı, 2019). Önemle belir-
tilmelidir ki Çin Hükümeti’nin eğitim hakkını ihlal eden 
başka bir tutumu da yurtdışında eğitimlerini devam etti-
ren Uygur öğrencilere Çin’e dönmeleri için yapılan bas-
kılardır. Bu baskılar bazen ciddi boyutlara varmakta ve 
dönmek istemeyen öğrenciler bazen bulundukları ülke 
otoritelerince göz altına alıp zorla Çin’e geri gönderil-
mektedir (Financial Times, 2017; China File, 2017). 

Çin Hükümeti, 2020’den itibaren daha belirgin ol-
mak üzere Tibet’te de zorlayıcı asimilasyon politikala-
rını hızlandırdı. Çince dil dersleri, öğretmenler, yerel 
yetkililer ve mesleki kursiyerler için zaten zorunluydu. 
Temmuz ayında yetkililer, etnik azınlık bölgelerindeki 
anaokullarının eğitim dili olarak Çince kullanmaları 
gerektiğini duyurdular (HRW, 2022).

less practises, parents and legally pregnant women 
are not permitted to enrol their children under the age 
of 18 in religious courses, education, or worship. When 
compared to Han Chinese, providing lower quality 
education opportunities to Uyghur Turks puts them at 
a disadvantage economically (Dac and Keskin, 2014).

China has issued a decree for the autonomous 
province of Xinjiang, outlawing the use of the Uyg-
hur language at all levels of education and threate-
ning strict punishments for anybody who breaks the 
new restrictions. According to the region’s Uyghurs, 
Beijing is expanding its assimilation policies toward 
the Uyghur people, who are currently denied even 
the most fundamental religious and cultural rights. 
This decree contradicts the Chinese Constitution and 
provincial ethnic autonomy legislation, which guaran-
tee all minorities the right, at least on paper, to use 
and develop their own spoken and written languages 
(UNPO, 2017). According to Mihrigul Tursun, an exiled 
Uyghur woman, the “Xinjiang Classes” policy separa-
tes thousands of Uyghur children from their families 
and places them in Han-dominated Chinese instituti-
ons far from their mother tongue and cultural envi-
ronment. According to the restrictions implemented 
in Xinjiang in 2017, even educating children at home is 
considered “extreme” (Just Security, 2020).

Although the Chinese authorities deny these alle-
gations (Consulate of the People’s Republic of China in 
Istanbul, 2020), the fact that UN officials keep turning 
down the request for a free investigation in the regi-
on for direct information can be regarded as evidence 
of ongoing human rights violations (Anadolu Agency, 
2019). It should be noted that another attitude of the 
Chinese government that violates the right to educa-
tion is the pressure imposed on Uyghur students who 
continue their study abroad to return to China. The-
se pressures can sometimes be severe, and students 
who refuse to return are occasionally detained by the 
authorities of the nation they are in and forcibly retur-
ned to China (Financial Times, 2017; China File, 2017).

The Chinese government has also increased forced 
assimilation measures in Tibet, beginning in 2020. Te-
achers, local officials, and professional trainees were 
previously required to take Chinese language classes. 
Authorities announced in July that kindergartens in 
ethnic minority communities will use Chinese as the 
primary language of teaching (HRW, 2022).  
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f) İsrail Tarafından Gerçekleştirilen  
Eğitim Hakkı İhlalleri

Doğu Kudüs de dahil olmak üzere İşgal Altındaki Fi-
listin Topraklarındaki kritik durum, işgalci güç İsrail’in 
Filistin halkına yönelik artan yasadışı politika ve uygu-
lamaları nedeniyle her geçen gün kötüleşmeye devam 
etmektedir (Palestine At The UN, 2021; HRW, 2021d). 

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey’i 
için hazırlanan, “İnkâr Edilmiş Eğitim: İsrail’in Filis-
tinli Çocukların Eğitim Hakkını Sistematik Olarak İhlal 
Etmesi” başlıklı raporda, İsrail’in uzun süredir devam 
eden işgalinin bir parçası olarak yasa dışı politikala-
rın uygulanması sonucunda, Binyıl Kalkınma Hedef-
lerinin eğitim alanındaki başarısının elde edilemez 
olduğunu belirtmektedir. İşgalci Güç İsrail, Filistinli 
çocukların yüksek kaliteli ilköğretime tam erişimle-
rini engelleyerek, uluslararası hukuk kapsamındaki 
bağlayıcı yükümlülüklerini yerine getirmemektedir. 
İşgal altındaki Filistin topraklarında okul devamsız-
lıkları ve terkleri oldukça yüksek düzeyde olup öğren-
me kazanımları da oldukça düşüktür. Aynı zamanda 
nitelikli öğretmen sıkıntısı mevcut olup bütçelerde de 
kısıntıya gidilmektedir. Öğretim materyallerindeki ve 
oyun alanlarındaki eksiklik özellikle ilköğretim olmak 
üzere zorunlu eğitim kademesindeki tüm eğitim kade-
melerini olumsuz etkilemektedir. İsrail’in uyguladığı 
saldırgan politikalar yalnızca çocukların diğer haklar-
la birlikte en temel insan hakları olan eğitim hakkı-
nı zedelememekte aynı zamanda Filistin toplumunun 
uzun vadede gelişmesini ve büyümesini de engelle-
mektedir (Right to Education, 2011).

Filistinli çocuklar açısından 2021 yılı için bir değer-
lendirme yapıldığında durum halen oldukça sorunlu 
gözükmektedir. Covid-19 sonrası Filistinli çocuklar 15 
Ağustos 2021’den itibaren tekrar ümitle okullarına 
başlamışlardır. Bununla birlikte, Filistinli hane hal-
kının %35’inin ev bilgisayarına erişimi olduğundan, 
birçok Filistinli çocuk COVID-19 sırasında eğitim hak-
larından yararlanamamıştır. İsrail’in Mayıs ayındaki 
gerilimi tırmandırması nedeniyle Gazze’deki çocuklar 
okula devam etmede güçlükler yaşadılar.

Gazze’de 180.000 çocuk, Gazze’ye girmesine izin 
verilen imar malzemesi olmadığı için yeniden inşa 
edilmesi ve bakımı yapılması gereken hasarlı okul-
larına geri dönmek zorunda kaldı. Filistinli çocuklar 

f) Violations of the Right to Education by Israel

The terrible situation in the Occupied Palestinian 
Territories, especially East Jerusalem, worsens by 
the day as a result of the occupying authority Israel’s 
increasingly illegal policies and behaviour toward the 
Palestinian people (Palestine At The UN, 2021; HRW, 
2021d).

According to the report “Denied Education: Israel’s 
Systematic Violation of the Right to Education of Pa-
lestinian Children,” prepared for the United Nations 
Economic and Social Council, the Millennium Deve-
lopment Goals are unattainable in the field of educati-
on due to the implementation of illegal policies as part 
of Israel’s long-standing occupation. By denying Pa-
lestinian children full access to high-quality primary 
education, Israel is failing to fulfil its obligations under 
international law. School absenteeism and dropout ra-
tes are high in the occupied Palestinian territory, as 
are learning outcomes. At the same time, there is a 
teacher shortage and budgets are being cut. The lack 
of teaching resources and playgrounds has a negative 
impact on all stages of compulsory education, particu-
larly primary education. Israel’s harsh tactics not only 
harm children’s access to education, which is one of 
the most fundamental human rights, but also inhibit 
the Palestinian people’s long-term development and 
prosperity (Right to Education, 2011).

In terms of Palestinian children, the situation ap-
pears to be worse in 2021. Following COVID-19, Pales-
tinian children began their education with optimism 
on August 15, 2021. However, because only 35% of 
Palestinian households have access to a home com-
puter, many Palestinian children were unable to enjoy 
their right to education during COVID-19. Children in 
Gaza have difficulty attending school as a result of Is-
rael’s escalation of tensions in May. 

In Gaza, 180,000 children were forced to return 
to their damaged schools, which had to be restored 
and maintained because no building materials were 
allowed into the territory. Palestinian children are 
subjected to violations of their right to education as 
well as their right to protection. Since the beginning 
of 2021, 79 Palestinian children have been reported 
killed and 1,269 injured in the occupied zone, with 68 
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sadece eğitim haklarının ihlaliyle karşı karşıya kal-
mıyor, aynı zamanda korunma hakları da ihlal ediliyor. 
2021’in başından bu yana, işgal bölgesinde toplam 79 
Filistinli çocuğun öldürüldüğü ve 1.269’unun yaralan-
dığı bildirildi, İsrail’in son tırmanışı sırasında Gazze 
Şeridi’nde aralarında 68 çocuk öldü ve diğer 11 ço-
cuk Batı’da İsrail güçleri tarafından öldürüldü. Batı 
Şeria’nın birçok yerinde, özellikle İsrail kontrolündeki 
“C” bölgesinde, Filistinli çocuklar İsrailli yerleşimci-
lerin şiddetine maruz kalıyor ve bazı okullar yıkılma 
tehdidiyle karşı karşıya. Yılın başından bu yana, yer-
leşimciler tarafından 24 Filistinli çocuk (5 kız ve 19 
erkek) de yaralandı. İşgalci bir güç olarak İsrail, ço-
cukları ve öğretmenleri yerleşimcilerin okula gider-
ken ve okuldan dönerken taciz ve şiddete karşı - ve 
her halükarda - korumak için yasal bir göreve sahiptir. 
Tüm taraflar, nerede olurlarsa olsunlar, uluslararası 
hukuka uygun olarak çocukların korunmasını taahhüt 
etmelidirler (Action Aid, 2021).

children killed in the Gaza Strip and 11 other children 
killed by Israeli occupation forces in the West. Pales-
tinian children are attacked by Israeli settlers in many 
parts of the West Bank, especially in the “C” area, 
which is controlled by Israel. Many schools are under 
threat of being demolished. Since the beginning of 
the year, the Israelis have also injured 24 Palestinian 
children (5 girls and 19 boys). As an occupying autho-
rity, Israel has a legal obligation to safeguard children 
and teachers on their way to and from school from ha-
rassment and violence by settlers. All parties, no mat-
ter where they are, must agree to protect children in 
accordance with international law (Action Aid, 2021).
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Biz de zalimlerden olursak, zulme karşı 
savaşmamızın bir anlamı kalmaz.

Aliya Izzetbegović

Giriş
Resmi kayıtlara göre, ilk kez 1 Aralık 2019’da Çin’in 

Hubei bölgesinin başkenti olan Vuhan’da ortaya çıktı-
ğı tespit edilen, koronavirüs (Covid-19) salgını, 2020 
ve 2021 yılında dünyanın kaderini çizen en önemli ge-
lişmedir. Etkisi dünya genelinde devam eden küresel 
salgın, toplumsal hayatta pek çok alışkanlığı değiştir-
miştir. Son iki sene içerisinde pek çok kez evlere ka-
panan dünya nüfusunun büyük bölümü, çalışma alış-
kanlıkları başta olmak üzere, eğitim, sağlık, turizm, 
sosyal ilişkiler, devletlerin birbirleriyle ilişkileri gibi 
hususlarda alışkın olunmadık yeni düzenlemelerle ta-
nışmıştır. Yeni tanışılan düzenlemelerin pek çoğu, gö-
rünen o ki, gelecekte geçerliliğini sürdürmeye devam 
edecektir.  Örneğin, pandemide tedbir olarak uzaktan 
eğitime geçen üniversitelerin bir kısmı, pandemi süre-
cinde hastalığın bulaşma hızı yavaşlamış olsa bile fay-
dalı gördükleri için çevrimiçi eğitimi devam ettirmekte 
kararlıdır. Eğitim alanı kadar iş dünyası da yeni dönem 
için eski çalışma modellerini güncellemiştir. İşyerleri-
nin büyük kısmı uzaktan çalışma ilkelerini geliştirmeye 
devam etmekte ve bu modeli yeni çalışma düzeni ola-
rak kabul etmektedir.  

Dünya genelini esir alan küresel salgın, toplumsal 
yaşamı düzenleyen kurum ve kuruluşları yeni model-
lere yönlendirdiği gibi, toplumsal yaşamın sürdürüle-
bilir olmasını sağlayan kuralları da yeniden düşünme 
imkanı sunmuştur. Toplumsal yaşam kuralları denildi-
ğinde akla gelen örf-adet, din, ahlak ve hukuk kuralla-
rının neredeyse hepsinde salgın dönemi yeni birtakım 
düzenlemeler oluşmuştur. Toplu faaliyetler sınırlan-
dırılmış, bireylerin bir arada samimi bir yaşam sür-
mesi olabildiğince azaltılmış, en basit örf kuralı olan 
tokalaşma bile yasaklanarak yeni toplumsal yaşam 
kuralları tanzim edilmiştir. Küresel ölçekte meydana 
gelen salgın aynı oranda tesiri olan değişikliklere ne-
den olmuştur. 

Fighting against oppression will be pointless if 
we ourselves turn into oppressors.

Aliya Izzetbegovic

Introduction
According to government records, the coronavirus 

(COVID-19) epidemic, which was found for the first time 
on December 1, 2019 in Wuhan, China’s capital of Hu-
bei province, was the most crucial event that altered 
the fate of the world in 2020 and 2021. The global epi-
demic, which continues to have an influence around 
the world, has changed numerous social practices. The 
majority of the world’s population, which has been con-
fined to their homes on numerous occasions in the last 
two years, has faced new and unexpected regulations 
in terms of working habits, education, health, tourism, 
social interactions, and state-to-state relations. Many 
of the newly enacted regulations will presumably con-
tinue to be in effect in the future. Some universities, for 
example, that shifted to online teaching as a preven-
tative measure during the pandemic, are determined 
to continue online education because they believe it is 
helpful even though the rate of disease transmission 
has dropped since the pandemic. Both the business 
world and the education sector have changed their 
traditional working paradigms for the new era. Most 
workplaces are still developing remote working ideas 
and are adopting this model as a new work style.

The global pandemic, which has engulfed the enti-
re world, has forced institutions and organisations that 
regulate social life to adopt new models, while also 
providing an opportunity to reconsider the laws that 
assure social life’s sustainability. During the pandemic, 
a number of new regulations were developed in practi-
cally all of the rules of customs, religion, morality, and 
law, which are at the forefront of the rules of social life. 
Collective activities were restricted, individuals were 
discouraged from living in close proximity as much as 
possible, even the most basic traditional handshake 
was outlawed, and new social life regulations were de-
veloped. The global epidemic resulted in changes that 
had the same global impact.
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Hukuk kuralları toplumsal yaşam düzeninde devlet 
aygıtının maddi yaptırım uygulayabilme hakkının olma-
sı özelliği ile diğer normlardan farklılık arz etmektedir. 
Küresel salgın sadece ahlak, örf ve âdet kuralları gibi 
sınırlı alanlarda bir değişiklik getirmemiştir. Neredey-
se bütün dünya genelinde ülkeler kendi mevzuatlarını 
“yeni dünya düzeni” olarak tanımlanabilecek küresel 
salgının boyutlarına göre yeniden gözden geçirmiş ve 
buna uygun yeni normlar çıkartmışlardır. 

Salgın hukukuna uygun olarak gelişen sokağa çık-
ma yasakları, uzaktan çalışma ve bunun iş hukukuna 
etkileri, sağlık hukukunun yeniden düşünülmesi, özel 
hayatın mahremiyet alanının sınırlarının daha dar bir 
noktaya sıkışması gibi pek çok hukuki mevzu farklı bi-
çimlerde ele alınmıştır. Bu ele alma küresel salgının 
ortaya koymuş olduğu tablo neticesinde kaçınılmaz bir 
sonuç olarak doğmuştur. 

Yeni dünya düzeni olarak tanımlanan küresel sal-
gın insan hakları ihlalleri boyutunu yeniden düşünme 
noktasında çok ciddi tartışmaları da getirmiştir. Aşı zo-
runluluğu, seyahat hürriyetinin engellenmesi, toplantı-
ların yasaklanması vb. temel insan haklarında getirilen 
kimi zaman sert kimi zaman mecburiyetten kaynaklı 
sınırlamalar farklı ülke hukuklarında reform getiren 
düzenlemeleri doğurmuştur. 

Çalışmanın Sınırları;
Ele alacağımız bu rapor bölümü UHİM’in yıllardır 

gelenek haline getirdiği Dünya İnsan Hakları İhlalleri 
Raporu olarak dünya genelinde meydana gelen insan 
hakları ihlallerinin hukuki bakışını göz önüne sermek-
le yetinecektir. Son iki senenin bir arada ele alınacağı 
bölüm yazarlığında, çalışmanın sınırları zamansal ola-
rak 2020 ve 2021 senesi ile çizilmiştir. Pandeminin ana 
gündem olduğu bu zaman aralığında konu sınırlaması 
ise, hukuk ve insan hakları ihlalleri alanında hukukun 
konusu olabilecek ana sorunlar olacaktır. Konu sınır-
laması olarak pandemi ana gündem olsa da kendisi 
başlı başına ayrı bir rapor konusu olduğu için, çalışma-
nın iskeleti pandemiden kaynaklı hak ihlallerine değil, 
pandemi dönemi ile birlikte devam eden önemli hak 
ihlallerinden oluşacaktır. 

Tüm dünya ülkelerinin tek tek hukuk ihlallerini ele 
almak maalesef çalışmanın sınırlarını oldukça geniş-
leteceğinden çalışma içerisinde bölgesel olarak ABD, 
Çin, Rusya, Ortadoğu, Avrupa gibi genel tasnifler yer 
alacağını şimdiden ifade etmek isteriz. Çalışma önce-

Legal rules differ from other norms in that the state 
has the authority to impose material sanctions on the 
order of social life. The global epidemic did not only ca-
use minor changes in morality, habits, and traditions. 
Almost every country in the world has changed its le-
gislation in response to the global epidemic, which can 
be defined as the “new world order,” and has issued 
new regulations as a result. 

Many legal challenges, such as curfews imposed in 
compliance with epidemic law, remote working and its 
implications for labour law, rethinking health legislati-
on, and narrowing the boundaries of privacy in private 
life, have been addressed in various ways. As a result 
of the picture provided by the pandemic, this approach 
has developed as an unavoidable result.

The global pandemic, which has been named the 
new world order, has also sparked major debates con-
cerning the scope of human rights violations. Manda-
tory vaccination, restrictions on freedom of movement, 
prohibitions on meetings, and often harsh and someti-
mes coercive restrictions on basic human rights have 
resulted in reforms in many countries’ legislation.

The Scope of the Report

As part of the World Human Rights Violations Re-
port, which has been a tradition of UHIM for years, this 
report part will present the legal perspective on hu-
man rights violations occurring around the world. The 
report’s scope is limited to the years 2020 and 2021 in 
the authoring of the chapter, where the last two years 
will be considered together. Subject limitation will be 
the key concern that may be the subject of law in the 
sphere of law and human rights violations during this 
time period, when the pandemic is the main agenda. 
Although the pandemic is the main agenda in terms of 
subject limitation, because it is the subject of a sepa-
rate report, the majority of the report will not consist 
of violations of rights emanating from the pandemic, 
but of significant violations of rights that continue af-
ter the pandemic.

We would like to state upfront that the study will 
contain generic classifications such as the United Sta-
tes, China, Russia, the Middle East, and Europe, as this 
will sadly expand the scope of the report to deal with 
the violations of laws in all countries of the world, one 
by one. The report will first establish the relationship 
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likle insan hakları ve hukuk ilişkisini tanımlayarak söz 
konusu alanın ne olduğunu betimleyecek, sonra ulus-
lararası hukuk ve hak ihlalleri ilişkisini tarif edecek-
tir. Akabinde, uluslararası hukuk ihlalleri raporlarında 
son iki senenin görünüş biçimi okuyucuya sunulacak 
ve insan hakları koruma mekanizmaları içerisinde 
oldukça önemli bir kurum olan Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’nin son iki yıl için yayımlamış olduğu hak 
ihlalleri raporun analizi yapılacaktır. Pandemi hukuk 
ilişkisinde gelinen nokta izah edilerek sonuç kısmı ile 
bölüm sonlandırılacaktır. Bu plana sadık kalarak hazır-
lanacak olan bölümün bir akademik yazı niteliğinden 
ziyade daha geniş okur kitlesi hedeflenerek hazırlanan 
bir rapor olduğu göz ardı edilmemelidir. 

1. İnsan Hakları Kavramı ve Hukuk
Öncelikle belirtmemiz gereken ilk husus İnsan 

Hakları olarak belirttiğimiz kavramın bugüne kadar 
uluslararası hiçbir sözleşmede tam olarak tanımının 
yapılmamış olduğudur. Uluslararası insan hakları söz-
leşmeleri bu kavramın tanımını yapmadan birtakım 
kurallar ile evrensel kaideleri belirleme yöntemine git-
mişlerdir (Eren, 2020:407). Yaygın kabul gören en genel 
tanım ise insan haklarını “insanın insan olmaktan kay-
naklanan hakları” olarak ifade etmektedir. Devletleri 
oluşturan en önemli unsur toplum-millet unsurudur. 
Klasik anayasa öğretisinde bir devlete devlet denilebil-
mesi için bağımsız bir kara parçası üzerinde belli bir 
nüfusun egemen olması gerekmektedir. Bu tanımlama 
ile yola çıkarsak devleti oluşturan üçlü saç ayağından 
birisi vatandaşı olan bireylerdir. Bireylerin sahip ol-
dukları en temel haklar klasik insan hakkı bağlamında 
ele alınmaktadır. Devletlerin bu noktada vatandaşları-
na asgari hakları sunmaları gerekmektedir. Bu haklar 
sunulmadığında veyahut başka bir biçimde eksik su-
nulduğunda daha da kötüsü keyfiyetle engellendiğinde 
insan hakları ihlalleri gerçekleşmektedir. Hukukun sa-
hip çıkması gereken, vatandaşlar lehine tanınan hak-
ların güvence altına almak ve ihlal edilen güvenceler 
karşısında bireyleri koruyucu birtakım mekanizmalar 
geliştirmektir. 

İnsan hakları genel olarak hakların özel bir türüdür. 
Hak, hem ahlaki hem de hukuki bir kavramdır. Her iki 
alanda da hak, bir kişi, bir kurum veya bir şey üzerin-

between human rights and the law, then describe the 
area in question and the relationship between interna-
tional law and human rights violations. Following that, 
the reader will be provided with the situation of the last 
two years in international law violations reports, as well 
as the report on rights violations published by the Euro-
pean Court of Human Rights, which is a very important 
institution in human rights protection mechanisms, for 
the last two years. The point reached in the relationship 
between pandemic and law will be explained, and the 
section will close with a conclusion section. It should 
be noted that this report will be developed in accordan-
ce with this approach, and it will be aimed at a wider 
audience than an academic work. 

1. The Concept of Human  
Rights and Law

First and foremost, we must emphasise that the 
notion of human rights has yet to be properly defined 
in any international convention. International human 
rights conventions have used the approach of establis-
hing some standards and universal principles without 
defining this concept (Eren, 2020:407). Human rights, 
on the other hand, are defined as “the rights of human 
beings originating from being human” under the most 
frequently accepted definition. The society-nation ele-
ment is the most essential factor in the formation of 
states. According to classical constitutional doctrine, 
for a state to be considered a state, a specific popu-
lation must be sovereign over an independent piece 
of land. Individual citizens are one of the three pillars 
that constitute the state, according to this definition. 
Individuals’ most fundamental rights are explored in 
the framework of classical human rights. At this point, 
states are compelled to provide their citizens with the 
bare minimum of rights. Human rights violations occur 
when these rights are not provided, or are provided in 
an insufficient way, or when they are arbitrarily denied. 
What the law should protect is the rights granted to ci-
tizens and the development of some protective measu-
res for people in the face of violated safeguards.

Human rights are a subset of general rights. Ri-
ght is a moral as well as a legal concept. A right is 
a justified claim or demand made on someone, or 
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deki gerekçelendirilmiş bir iddia veya talebi ifade eder. 
Hak sahibi olan kişi, diğer insanların veya kurumların 
kendisine belli bir şekilde davranılmasını, hakkı oldu-
ğunu iddia edebilir (Orend, 2002:17).

İnsan hakları sözleşmeleri ve anayasalar, hakla-
rı insanlara doğrudan vermez veya insan haklarını bu 
belgeler yaratmaz; belgelerin yaptığı, insanların za-
ten sahip oldukları “insan hakları”nı tanımak ve dile 
getirmektir (Jones, 1994: 82). Anlaşılacağı üzere vur-
gu sürekli insanın doğası ve doğuştan sahip oldukları 
üzerinedir. Sonraki süreçte hukuk, mevzuat bu insan-
lık onuruna yaraşır düzeyde insan olmakla kazanılanı 
korumakla yükümlüdür. Bu nokta devletlere yüklenen 
pozitif yükümlülüğün yani bir şey yaparak koruma yü-
kümlülüğünün görünümü olarak pozitif hukukun yer 
aldığını ifade etmektedir. 

Tarihsel süreç içerisinde insan hakları kavramı 
farklı isimlerle ifade edilmiştir. “Temel Haklar”, kişili-
ğin veya vatandaşlık statüsünün sonucu olarak insanın 
evrensel olarak sahip olduğu sübjektif hakları; “Temel 
Hak ve Hürriyetler” deyimi ise, insan haklarından yal-
nızca anayasalarca düzenlenmiş olanlarını ifade et-
mektedir (Kalabalık, 2018:4). 

Özelikle 20. yüzyılda yeni gelişmeler ve büyük sa-
vaşlar neticesinde insan hakları kavramının da gelişti-
ğini görmekteyiz. Öyle ki, dünya üzerinde kurulan baş-
ta BM sistemi olmak üzere bütün uluslararası hukuk 
doktrininde insan hakları oldukça önemli bir yer teşkil 
etmiştir. İnsan hakları hiç kimsenin karşı çıkamayacağı 
ve sonuna kadar desteklemek durumunda olduğu en 
üst düzeydeki hukuksal değerler haline gelmiştir (Çe-
çen, 2000:1-5). 

Günümüzde tanımı uluslararası bir insan hakları 
sözleşmesinde tam olarak yapılmamış olsa da insan 
hakları kavramından bahsedebilmek için evrensel 
kabul edilen bazı şartların varlığı aranmaktadır. Bu 
şartlar; doğumla kazanma, insan doğasından kaynak-
lanma, devredilmez olma, evrensel olmadır (Eren, 
2020:415-417). Hepsi oldukça önemli olan bu şartların 
varlığı ile aslında korunan hukuki yararın insanlığın 
kendisi olduğu görülmektedir. İnsan hakları sözleşme-
lerinde insan hakkı tanımı spesifik olarak yapılmamış 
olsa da yaygın ifade biçimi olarak “insan onuru” bütün 
hakların en temel kaynağını oluşturmaktadır. İnsan 
onuru koruma tedbirleri açısından asla ihlal edilmeye-
cek en çekirdek hakkın ifade biçimidir.

an institution, or something in both spheres. The ri-
ght-holder may assert that he is entitled to be treated 
in certain ways by other people and social institutions 
(Orend, 2002: 17). 

Human rights conventions and constitutions do not 
explicitly grant or establish rights; rather, they acknow-
ledge and proclaim the “human rights” that people al-
ready have (Jones, 1994: 82). As can be observed, the 
emphasis is always on human nature and innate quali-
ties. Law and legislation are required to protect what it 
means to be a human being on a level worthy of human 
dignity. This point implies that positive law occurs as a 
result of the appearance of a positive obligation impo-
sed on governments, namely the obligation to protect 
by doing something.

Throughout history, the concept of human rights has 
been expressed under several terms. The term “fun-
damental rights” refers to the subjective rights that all 
human beings have as a result of their personality or 
citizenship status; the term “Fundamental Rights and 
Freedoms” refers to only those human rights that are 
regulated by the constitution (Kalabalık, 2018: 4).

The concept of human rights has evolved as a re-
sult of new advancements and great wars, particular-
ly in the twentieth century. Indeed, human rights play 
a critical role in all international legal systems, par-
ticularly the world’s UN system. Human rights have 
risen to the greatest degree of legal values, to which 
no one may object and which they must fully support 
(Çeçen, 2000:1-5).

Although the definition is not fully specified in an 
international human rights agreement, there are seve-
ral universally agreed requirements that must be met 
in order to discuss the concept of human rights. These 
requirements are obtained through birth, are derived 
from human nature, are inalienable, and are universal 
(Eren, 2020: 415-417). In fact, the legal value protected 
by the fulfilment of these requirements, all of which 
are critical, is humanity itself. Although human rights 
are not explicitly stated in human rights conventions, 
“human dignity,” as a common expression, is the most 
fundamental source of all rights. It expresses the most 
fundamental right, which will never be violated in ter-
ms of human dignity protection measures.
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Günümüz dünya devletleri insan hakları ihlalleri ile 
gündeme geldiklerinde bu en temel çekirdek hak olan 
“insan onuru” kavramını kolaylıkla göz ardı edebilmek-
tedir. Irkçılığın bugün dünya üzerinde hala en yaygın 
hak ihlali olmasının en temel sebepleri arasında bu 
kavramın anlaşılmak istenmemesi yatmaktadır.   

Bireylere sunulan haklar bir noktada onların özgür-
lük sınırlarını da ifade etmektedir. Mueller (1996:212), 
“Bir hak, başka bireyler veya kurumların müdahalesi 
veya zorlaması olmaksızın bir bireyin belli 
bir eylemi yapma veya yapmama konu-
sundaki kayıtsız-şartsız özgürlüğü-
dür.” ifadesi ile bu denklemin iç 
içe geçişini ifade etmiştir. Dünya 
üzerinde meydana gelen hak 
ihlalleri bu hususla beraber 
düşünüldüğünde, kişi özgür-
lüğünü de zedeleyen eylemler 
olarak yer almaktır. Özgürlü-
ğü sınırlayan, yeri geldiğinde 
ortadan kaldıran bu eylemlerin 
zorunluluk mu yoksa keyfilik mi 
içerdiği de oldukça önemlidir. 

Temel hak ve hürriyetler ola-
rak pozitif hukuk düzeninde özellikle 
anayasalarda yer alan güvencelerin belli 
dönemlerde belli hukuki koşullar sağlanarak sınırlan-
dırılması fikri bugün bütün dünya hukuk sistemlerin-
de yaygındır. 1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 
13.maddesinde belli sebeplerin varlığı halinde hakla-
rın belli noktalarda sınırlandırılabileceği hüküm altına 
almıştır. Ancak aynı anayasanın 15.maddesi, ne olursa 
olsun, savaş dahi çıksa, belli hakların sınırlandırıla-
mayacağını belirterek çekirdek hakları koruma altına 
almıştır. Bizim anayasal sistemimizde yer alan bu sı-
nırlama ve sınırlandıramama usulü diğer devletlerin 
hukuk sistemleri içerisinde de benzer nitelikte yer al-
maktadır. Keyfi müdahale ile hakların sınırlandırılması 
ise doğrudan özgürlük alanına müdahaledir. Hak ihla-
linin en somut görünümüdür. Burada “keyfi” müdaha-
leyle kastedilen, insan eseri olup da haklı bir nedene 
dayanmayan müdahaledir.

Keyfi müdahale ile özgürlük alanlarının ihlal edil-
memesi için devletlerin genel yükümlülükleri ulusla-
rarası sözleşmelerde düzenlenmiştir. Üç temel konuda 
devletlerin; insan haklarına saygı yükümlülüğü, uy-

States that violate human rights in today’s world 
can simply disregard the concept of “human dignity,” 
which is the most fundamental core right. One of the 
primary reasons why racism is the most widespread 
violation of human rights in the world today is a lack of 
awareness of the concept of human rights.

Individuals’ rights also represent the boundaries 
of their freedom at some point. Mueller (1996:212) 

defined a right as “an individual’s absolute 
freedom to do or not do a certain acti-

on without interference or force by 
other individuals or institutions,” 

demonstrating the intertwining. 
When viewed in combination 
with this issue, international 
human rights violations pose 
a threat to individual freedom. 
It is also critical to determine 
whether these actions, which 

restrict freedom at times, are 
justified by necessity or by arbit-

rariness. 
All legal systems currently rest-

rict the positive legal order’s safeguards, 
especially constitutional rights and freedoms, by 

meeting specific legal conditions at various periods. 
Article 13 of the Republic of Turkey’s 1982 Constitution 
stipulates that fundamental rights and freedoms may 
be restricted provided specific criteria are met. Article 
15 of the same constitution, on the other hand, ensu-
res that certain rights cannot be restricted regardless 
of what happens, even if war breaks out. This limita-
tion and non-limitation method, which is part of our 
constitutional system, is similar in other states’ legal 
systems. Limiting rights through arbitrary action is 
a direct intrusion into the realm of freedom. It is the 
most visible sign of a violation of human rights. The 
term “arbitrary” intervention refers to unjustified hu-
man intervention.

International conventions regulate states’ general 
obligations to refrain from violating freedoms by ar-
bitrary application. States have three core obligations: 
the obligation to respect human rights, the obligation 

Günümüz dünya devletleri 
insan hakları ihlalleri ile gündeme 

geldiklerinde bu en temel çekirdek 
hak olan “insan onuru” kavramını 

kolaylıkla göz ardı edebilmektedir. 
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gulama yükümlülüğü, koruma yükümlülüğü düzen-
lenmiştir. İnsan haklarına saygı yükümlüğü bugün BM 
sisteminde uygulanması zorunlu bir ilke halindedir. 
Sadece BM değil, AB sistemi de insan haklarına saygı 
duyma yükümlülüğünü yerine getirmeyen devletlerin 
Birliğe üyelik başvurusunu dahi yapamayacaklarını 
düzenlemiştir. En önemli yükümlülükler arasında yer 
alan bir diğeri ise uygulama yükümlülüğü. Saygı duy-
ma devlete kaçınma müdahale etmeme yükü yükler-
ken, uygulama gerekli önlemleri alma yükü 
yüklemektedir. Bu sayede uygulama 
yükümlülüğü ne kadar aktif etki 
alanı bulursa insan haklarından 
yararlanma, insan haklarını te-
min etme bu haklara erişim o 
kadar hızlı ve pratik olacaktır 
(Eren, 2020:445-448). 

2. Uluslararası İnsan 
Hakları İhlalleri 
Hukuk Açısından 
Hangi Konularda 
Yoğunlaşır?

Günümüz devletlerinin hukuk sistemleri insan 
haklarını korumak ve özgürlüğü sağlamak adına “bir 
şey yapma” veya “bir şey yapmama” yükümlülüklerini 
barındırır. Pozitif yükümlülük devletlerin çıkartacak-
ları kanunlarda da kendini gösterecektir. Bu sayede 
bireylerin sahip olduğu en temel haklar ve güven-
celer maddi yaptırım gücüne sahip devlet aygıtınca 
korunma altına alınmış olmaktadır. Gelinen noktada 
maalesef devletlerin çoğu bu koruma yükümlülüğünü 
yerine getirmemektedir. Hatta yükümlülük sanki hiç 
yokmuş gibi yukarıda bahsi geçen keyfiliklerle ihlal-
ler meydana gelmektedir. Hangi eylemin insan hakkı 
ihlali olarak değerlendirmesi gerektiği konusu ise bir 
başka husustur. 

Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne bakıldığında 
tüm insanların eşit bir şekilde bütün haklara ulaş-
ma konusunda aynı avantaja sahip olduğunun düzen-
lendiğini görebiliriz. Burada eşitlik vurgusu oldukça 
önemli olsa da kimi yazarlara göre kültür öğesi böl-
gesel hak ihlallerini belirlemede veya bir eylemin hak 

to implement, and the obligation to protect. Today, the 
need to respect human rights is a fundamental pillar 
of the UN system. Not only the UN, but also the EU sys-
tem, has mandated that states who fail to meet their 
obligation to respect human rights are prevented from 
applying for membership in the Union. One of the most 
essential obligations is the obligation to implement. 
While the obligation to respect imposes on the state 

the burden of avoidance and non-intervention, 
the obligation to implement imposes the 

responsibility of taking the appropri-
ate measures. Human rights can 

be accessed, protected, and be-
nefited sooner and more easily 
if the commitment to imple-
ment them is actively fulfilled 
(Eren, 2020: 445-448).

2. What Legal 
Issues Are Involved 

in International Human 
Rights Violations?

Today’s legal systems include obligations to “do 
something” or “not do something” in order to protect 
human rights and ensure freedom. Positive obligation 
can also be seen in state legislation. In this approach, 
the state uses its financial sanction power to protect 
individuals’ most fundamental rights and freedoms. 
Unfortunately, at this time, the majority of states are 
failing to meet their obligations to provide protection. 
In reality, violations occur arbitrarily, as if the obligation 
did not exist at all. Another issue is determining which 
actions constitute a violation of human rights.

When we look at the United Nations Convention, we 
can see that all people have equal access to all rights. 
Although the emphasis here is on equality, some scho-
lars argue that the cultural factor is highly important 
in determining regional rights violations or whether an 
action is a violation of rights (Varlı, 2020:624).

States that violate human 
rights in today’s world can simply 
disregard the concept of “human 

dignity,” which is the most 
fundamental core right. 
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ihlali olup olmadığını tespitte oldukça önem taşımak-
tadır (Varlı, 2020:624). 

Günümüz devletlerinin neden oldukları kimi ey-
lemler, insan haklarını ihlal eden uygulamalar veya 
politikalar olarak değerlendirilebilir. Örneğin, bölgesel 
olarak Afrika’da sınırlı da olsa bir karşılığı olan kadın 
sünneti hadisesinin, Avrupa veya ABD kıtasında temel 
bir insan hakkı ihlali olarak görülmesi; çocuk işçilerin 
Afrika, Asya ve Ortadoğu’da yaygın ve olağan bir durum 
olarak görülmesinin yanı sıra diğer hukuk sistemlerin-
de insan hakkı ihlali olarak kabul edilmesi gibi pek çok 
örnek, aslında evrensel olarak ihlal kabul edilebilecek 
uygulamalara konu olacak hakların neler olduğunu 
sorgulatmaktadır.10 Aralık 1948 tarihli İnsan Hakla-
rı Evrensel Bildirgesi dünya üzerinde evrensel insan 
hakları ortak kuralları konulması üzerine yapılan ilk 
kapsamlı çalışmadır. Bugün geçerliliği devam eden bu 
bildirge sayesinde, “klasik hak ve özgürlüklerle sosyal 
ve ekonomik hak ve özgürlüklerin bir sentezi” gerçek-
leştirilmiştir (Sağlam, 2019:1238). 

Hukuki bağlayıcılığı olmayan bildirgenin getirmiş 
olduğu yenilikler için aynı metin içerisinde koruma 
mekanizmaları öngörülmediği de görülmektedir. Bil-
dirgenin gücü evrensel düzeyde yarattığı benimsenme 
yoğunluğu ile sağlamaktadır. Dünya genelinde anaya-
salar başta olmak üzere, ülkeler kendi mevzuatlarını 
geliştirirken bu evrensel insan hakları bildirgesinde 
yer alan temel hakları “hukukun genel ilkeleri” olarak 
benimsemelerinden dolayı, dolaylı bir bağlayıcılık etki-
si doğmaktadır. Bu dolaylı bağlayıcılık dünya genelinde 
evrensel ortak değer olarak kabul edilen insan hakları-
nın doğumunu da sağlamaktadır (Sağlam, 2019:1238). 

Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi, bir giriş ve 30 
maddeden oluşmaktadır. Bildirgede, medeni, siyasi, 
ekonomik, sosyal ve kültürel haklar bir bütün olarak 
yer alır. Bildirgede, 1-18 arası maddeler medeni, 19-21 
arası maddeler siyasi, 22-26 arası maddeler ekono-
mik ve sosyal ve 27-28 arası maddeler kültürel hakları 
içermektedir.1  Bildirgede medeni ve siyasi hak olarak 
50, ekonomik, sosyal ve kültürel hak olarak da 27 ol-
mak üzere toplam 77 hakkı tespit etmek mümkün. Bu 
hakların günümüzde evrensel insan hakkı olarak var-
lığı çağdaş ülkeler nezdinde geçerlidir. 

1 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi Türkçe çeviri için bkz. ht-
tps://www.ombudsman.gov.tr/document/mevzuat/688B1--In-
san-Haklari-Evrensel-Beyannamesi.pdf

Some of today’s states’ practises or policies can 

be considered human rights violations. Many examp-

les, such as female genital mutilation in Africa being 

perceived as a fundamental human rights violation in 

Europe or the USA, or child labour being considered 

ordinary in Africa, Asia, and the Middle East, as well 

as a violation of human rights in other legal systems, 

raise the question of what rights will be the subject of 

practises that can be universally considered human ri-

ght violations. The Universal Declaration of Human Ri-

ghts, adopted on December 10, 1948, was the world’s 

first comprehensive statement on the establishment of 

universal human rights common principles. This dec-

laration, which is still in effect today, has enabled “a sy-

nthesis of classical rights and liberties with social and 

economic rights and freedoms” (Sağlam, 2019: 1238).

There are no safeguards in place to protect the in-

novations brought about by the declaration, which is not 

legally binding. The declaration’s strength comes from 

the degree to which it has been universally adopted. 

There is an indirect binding effect because countries all 

over the world accept the fundamental rights enshrined 

in this universal human rights declaration as “general 

principles of law” while developing their own legislati-

on, particularly constitutions. Additionally, this indirect 

binding effect results in the development of human ri-

ghts, which are now universally recognised as a shared 

value throughout the world (Sağlam, 2019: 1238).

The Universal Declaration of Human Rights con-

sists of a preamble and 30 articles. The declaration 

includes civil, political, economic, social and cultural 

rights as a whole. Civil rights are covered in Articles 

1-18 of the Declaration, political rights in Articles 19-

21, economic and social rights in Articles 22-26, and 

cultural rights in Articles 27-28.  There are a total of 

77 rights identified in the declaration, 50 of which are 

civil and political rights and 27 of which are econo-

mic, social, and cultural rights. Today, these rights 

are recognised as universal human rights in contem-

porary countries.
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Günümüzde dünyada insan hakları ihlalleri günde-
me geldiğinde en çok dikkat çeken ihlallerin; ayrımcılık 
yasağı, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı, yaşam hakkı 
ihlali, kölelik yasağı, işkence yasağı, adil yargılanma 
hakkı ihlali, sığınma hakkı, yerleşme ve seyahat özgür-
lüğü, ifade hürriyeti, düşünce-din-vicdan-inanç hürri-
yeti, mülkiyet hakkı, eğitim hakkı alanlarında yoğunlaş-
tığı görülmektedir. 

Bu haklar kategorik olarak toplandığında iki büyük 
grup dikkat çekmektedir. En çok ihlal, medeni ve siyasi 
haklar grubunda yer alan haklarda meydana gelmektedir. 
Ekonomik-kültürel ve sosyal haklar ise diğer ana katego-
rinin adı olup bu alanda yer alan başta mülkiyet hakkı ol-
mak üzere pek çok hak yine ihlallere konu olabilmektedir. 

1948 yılında ilan edilen bildirge miat olarak kabul 
edilmekle beraber sonrasında gelişen ve insan hakla-
rını koruma mekanizmalarını da düzenleyen pek çok 
uluslararası insan hakları sözleşmesi imzalanmıştır. 
Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi (AİHS), 4 Kasım 1950 tarihinde im-
zalanmış ve 3 Eylül 1953 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
Ardından İkiz Sözleşmeler olarak bilinen BM Medeni 
ve Siyasal Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme ile 
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Ulusla-
rarası Sözleşme 1966 yılında kabul edilmiştir. Afrika, 
Amerika ve Asya bölgelerinde de bölgesel insan hakları 
sözleşmeleri yürürlüğe girmiştir. 1948’de temeli atılan 
evrensel bildirge üzerine dünya genelinde gittikçe yay-
gınlaşan “insan hakları” kavramının gelişimi öncelikle 
uluslararası sözleşmelerin yaygınlaşması ile mümkün 
olmuştur. Sözleşmelere taraf devletler zamanla kendi 
ulusal hukuklarını ve anayasalarını uyarlama ile evren-
sel kabul edilen hakları iç hukuklarına dahil etmişlerdir. 

3. 2020-2021 Yıllarında Dünya 
Genelinde Meydana Gelen İnsan 
Hakları İhlallerinin Görünümü

2020 ve 2021 yıllarında meydana gelen insan hak-
ları ihlalleri daha önceki senelerde devam eden pek 
çok ihlalin ortadan kalmadığını göstermektedir. Dünya 
genelinde meydana gelen bütün hak ihlallerini tespit 
etmek çalışmanın gerçekliği açısından oldukça güç bir 
hedeftir. Bu sebeple en çok dikkat çeken bölgelerde 
meydana gelen hak ihlalleri üzerinden dünya genelinde 

When human rights violations come to the fore in 
the world, it is seen that the most notable violations 
are concentrated in the following areas: prohibition of 
discrimination, right to personal freedom and security, 
violation of the right to life, prohibition of slavery, prohi-
bition of torture, violation of the right to a fair trial, right 
to asylum, freedom of residence and travel, freedom 
of expression, freedom of thought-religion-conscien-
ce-belief, right to property, right to education.

These rights can be categorised into two groups. 
The most violations occur in the group of civil and poli-
tical rights. The other major group is economic, cultu-
ral, and social rights, and many of these rights, parti-
cularly the right to property, can be violated.

The 1948 Declaration of Human Rights was widely 
seen as a turning point, and many international human 
rights conventions were signed in the years that fol-
lowed, regulating the mechanisms for human rights 
protection. The Council of Europe’s European Conven-
tion on Human Rights (ECHR) was signed on November 
4, 1950, and entered into force on September 3, 1953. 
In 1966, the United Nations International Covenant on 
Civil and Political Rights, sometimes known as the Two 
Covenants, and the International Covenant on Econo-
mic, Social, and Cultural Rights were adopted. Regio-
nal human rights conventions have also been ratified 
in Africa, America, and Asia. The expansion of inter-
national conventions facilitated the development of the 
concept of “human rights,” which has been increasing-
ly common around the world since the 1948 Universal 
Declaration of Human Rights. States that have ratified 
the conventions have gradually incorporated universal-
ly acknowledged rights into their domestic legislation 
by amending their national laws and constitutions.

3. Human Rights Violations Occurring 
Throughout the World in 2020-2021

Human rights violations in 2020 and 2021 demons-
trate that many violations from prior years have conti-
nued. In terms of the scope of the study, identifying all 
human rights violations that occur around the world is 
a very challenging aim. As a result, it will be attempted 
to review what is happening throughout the world in 
human rights violations in the regions that receive the 
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neler olduğunun okuması yapılmaya çalışılacaktır. Pek 
çok insan hakkı örgütünün her yıl yayımladığı raporlar-
da da en çok bu bölgelerde meydana gelen hukuk dışı 
muamelelerin konu edindiği görülmektedir. Bu raporda 
da olaylara bakış açımız ve durduğumuz istikamet üze-
rine bu bölgelerde meydana gelen hak ihlallerini kendi 
bakış açımızla aktaracağız.

3.1. İsrail’in  Filistin’de Neden Olduğu İnsan 
Hakları İhlalleri

Filistin toprakları üzerinde uzun yıllardır sürdürü-
len bilinçli göç hareketleri ile İsrail vatandaşları bölge-
ye yerleştirilmiştir. Filistin’e yerleştirilen Yahudiler için 
yeni yerleşim yerleri açılması bahanesiyle Filistin Dev-
leti toprakları işgal edilmiştir. İşgal tarihinden itibaren 
Filistin’de İsrail kaynaklı hak ihlalleri hiçbir zaman sona 
ermemiştir. 2020 verilerine göre, işgal altındaki Doğu 
Kudüs ve Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi’n-
de yaklaşık 5,2 milyon Filistinli yaşarken, bölgeye son-
radan gelen (göçmen) İsrail vatandaşı Yahudilerin sayı-
sının 7 milyona yaklaştığı tespit edilmektedir (Boyraz, 
2021). İsrail bu göç politikası ile en önemli insan hakkı 
olan mülkiyet hakkını ihlal etmiştir. Yahudi göçmenlere 
yer açmak için bölgeden sürülen Filistin vatandaşı yer-
leşimcilerin sürgün hayatı yaşaması yine insan hakkı 
ihlali olarak İsrail’in işlediği suçlar arasındadır.

most attention. It is evident that many human rights or-
ganisations’ annual reports focus mostly on the unlaw-
ful practices that occur in these regions. In this report, 
we will explain human rights violations in these regions 
from our own perspective, based on our understanding 
of events and where we stand. 

3.1. Israel’s Violations of Human  
Rights in Palestine

For many years, Israeli citizens have established 
themselves in the region as a result of the purposeful 
migration that has occurred on Palestinian territories. 
The areas of the State of Palestine were occupied under 
the pretext of establishing new Jewish settlements. Is-
rael’s violations of Palestinian human rights have never 
stopped since the occupation began. According to 2020 
data, although around 5.2 million Palestinians live un-
der the blockade in occupied East Jerusalem, the West 
Bank, and the Gaza Strip, the number of Israeli citizens 
who immigrated to the territory afterwards (immig-
rants) is reaching 7 million (Boyraz, 2021). Israel’s im-
migration policy violated the most fundamental human 
right, the right to property. The eviction of Palestinians 
from the territory in order to make place for Jewish 
settlers is also one of Israel’s human rights violations. 

Şekil 6: Filistin’de yasa dışı yerleşim birimleri
           Illegal settlements in Palestine
 Kaynak: İnsamer, Filistin’de İnsani Durum ve Hak 

İhlalleri Raporu, 2021
 İnsamer, Report on Human Situation and Rights 

Violations in Palestine, 2021
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İsrail belli aralıklarla Filistin bölgesine düzenlediği 
hava ve kara saldırıları ile yerleşik halkı zorunlu göçe 
tabi tutmaktadır. Sadece göç olarak değil mülkiyetinde 
bulundukları evlerin, yerleşim yerlerinin tahrip edilmesi, 
kullanılamaz hale getirilmesi yine konut dokunulmazlığı 
ve kişi güvenliği haklarını ihlal etmektedir. BM verileri 
göz önüne alındığında 2021 Ramazan ayı içerisinde ger-
çekleşen saldırılar neticesinde 75 bin Filistinli yerlerin-
den ayrılmak zorunda kalmıştır (Boyraz, 2021). Sosyal 
haklardan biri olan ve bugün evrensel boyutta koruma 
altında kabul edilen konut dokunulmazlığı hakkı, özel ya-
şamın korunması hakkı İsrail yönetimince 2020 ve 2021 
yılında defaten ihlal edilmiştir. 2021 yılı içerisinde İsrailli 
mahkemelerin hukuka aykırı şekilde vermiş olduğu ka-
rarlar neticesinde Mescid-i Aksa’nın güneyindeki Silvan 
beldesinde 725 kişi, Boston Mahallesi’nde ise 1550 kişi 
evsiz kalma durumuyla karşı karşıya kaldılar (Anadolu 
Ajansı,12.06.2021). Yıkılacak olan bu yerleşim yerlerinin 
üzerine İsrailli yöneticilerin Tevrat Bahçesi kurmak iste-
mesi söz konusu ihlallerin meşruluk zemininin açıklar 
niteliktedir. Hukuk kaideleri içerisinde korunması ge-
reken değer konut dokunulmazlığı ve mülkiyet hakkının 
kutsallığı iken, işgalin meşruluğunu sağlamak adına hu-
kuksuz çalışmalarına devam etmektedirler. 

B’Tselem’in raporuna göre, İsrail yönetimi Nisan 
2009’dan 2021 yılı sonuna kadar Doğu Kudüs’te Filis-
tinlilere ait 302 evi “ruhsatsız” olduğu gerekçesiyle yık-
tı. Batı Şeria’da ise aynı dönemde 1304 Filistinlinin evi 
yıkıldı, binlerce Filistinli evsiz kaldı. Filistinliler sadece 
evlerini kaybetmeleriyle kalmamakta, İsrail yönetimi 
yıkım masraflarını da söz konusu evlerin sahiplerinden 
tahsil etmektedir (https://www.btselem.org/). İnsan 
hakları ihlali yapmakla kalmayıp bu ihlalin bedelini de 
mağdur durumda bulunan vatandaşlara ödeten İsrail, 
sadece hukuka değil aynı zamanda insanlığa karşı da 
aykırı davranış ve tutumlarına devam etmektedir. 

With its continuous air and military attacks on the 
Palestinian territory, Israel forces the settled popula-
tion to migrate. Not only that, but the destruction and 
immobilisation of Palestinian houses and settlements 
violates their right to inviolability of private property 
and personal security once more. According to UN 
data, 75 thousand Palestinians were forced to flee the-
ir homes as a result of the attacks that occurred du-
ring the month of Ramadan in 2021. (Boyraz, 2021). 
The Israeli government repeatedly violated the right to 
inviolability of private property and the right to priva-
cy, which are social rights that are now recognised as 
universally protected, in 2020 and 2021. As a result of 
illegal Israeli court orders in 2021, 725 people in the 
Silvan village to the south of Masjid al-Aqsa and 1550 
people in the Boston neighbourhood risked homeles-
sness (Anadolu Agency, 12.06.2021). The aim of Israeli 
officials to build the Torah Garden in Palestinian sett-
lements demonstrates the legitimacy of the reported 
violations. While the inviolability of private property and 
the respect for the right to property should be protec-
ted under the law, Israel continues its illegal activities 
to ensure the legitimacy of the occupation.

According to B’Tselem’s report, from April 2009 
until the end of 2021, the Israeli government demolis-
hed 302 Palestinian homes in East Jerusalem on the 
claims that they were “unlicensed.” During the same 
time period, 1,304 Palestinian homes were damaged in 
the West Bank, displacing thousands of Palestinians. 
Not only are Palestinians evicted from their homes, but 
the Israeli government takes demolition charges from 
the owners of the homes (https://www.btselem.org/). 
Israel’s actions and behaviours are not only against the 
law, but also against humanity, as they not only violate 
human rights, but also require victims to pay the price 
for the violations. 

Şekil 7: Son 10 Yılda Tutuklu Filistinli Sayısı
 Number of Palestinians imprisoned in 

the last 10 years
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İsrail’in Filistin bölgesinde sebep olduğu insan hak-
ları ihlallerinin bir diğeri ise keyfi gözaltına almalardır. 
Kişi güvenliği hakkının sağladığı güvenceye aykırı şe-
kilde yapılan keyfi gözaltılar ile bugün İsrail cezaevle-
rinde adil yargılamaya tabi tutulmadan yıllarca günyü-
zü görmeyen binlerce Filistinli vardır. İsrail bu konudaki 
hak ihlalini daha da ilerleterek reşit olmamış çocukları 
da keyfi şekilde göz altına almaktadır. 16 Aralık 2021 
günü yedi yaşındaki Muhannad Misk İsrailli askerlerce 
gözaltına alınan çocuklardan sadece birisidir. Misk gibi 
yüzlerce çocuk halen İsrail askerlerince gözaltında tu-
tulmaktadır. 

Addameer Mahkûm Destek ve İnsan Hakları Derne-
ği’nin 30 Ocak 2022 tarihli verilerine göre, halihazırda 
160’ı çocuk olmak üzere 4 bin 600 Filistinli ceza-
evinde hukuksuz bir biçimde keyfi olarak 
tutulmaktadır (Addameer, 2022). İsra-
il, hiç kimsenin keyfi tutuklanama-
yacağını ve suç isnat edilmeksi-
zin cezaevine konulamayacağını 
düzenleyen insan hakları il-
kelerini sürekli biçimde ihlal 
etmektedir. 

Uluslararası kuruluşların 
sunmuş oldukları rakamla-
ra göre 2000 yılından bu yana 
İsrail askeri yetkilileri yaklaşık 
13.000 Filistinli çocuğu gözaltı-
na almış, sorgulamış, yargılamış 
ve hapse atmıştır (Defense for Chil-
deren International Palestine, 2022). İs-
rail işgal rejimi tarafından tutuklanan Filistin-
li çocuklar, sorguya genellikle gözleri bağlı, korkmuş 
ve uykusuz bırakılmış olarak getirilmekte; çocuklara 
sözlü taciz, tehdit, bazı durumlarda işkenceye varan 
fiziksel ve psikolojik şiddet uygulanmaktadır. İsrail as-
keri hukuku, sorgulama sırasında avukat tutma hakkı 
sağlamadığından askeri mahkeme yargıçları, zorlama 
veya işkence yoluyla elde edilen ifadeleri kabul etmek-
tedir (Asa, 2021). “İsrail işgal güçlerinin çocukları ve 
özellikle Filistin Ulusal Yönetimi’nin kontrolü altındaki 
bölgelerden gelen Filistinlileri tutuklarken ya da gözal-
tına alırken uyguladığı yasalar ve askerî emirler, 1945 
Olağanüstü Yasası’na dayandırılmaktadır. Oysa ki Filis-
tin Anayasası’nın yürürlüğe girmesiyle bu yasa yürür-
lükten kalkmıştır. Ancak işgal devleti İsrail, bu durumu 

Arbitrary detention is another human rights viola-
tion committed by Israel in the Palestinian territory. 
Thousands of Palestinians have been imprisoned in Is-
raeli prisons for years without a fair trial, subjected to 
arbitrary detentions in violation of the right to personal 
security. Israel arbitrarily detains minors by escalating 
the violation of human rights on this topic. Muhannad 
Musk, seven years old, is only one of the children deta-
ined by Israeli soldiers on December 16, 2021. Hundre-
ds of children, including Musk, are still being detained 
by Israeli soldiers.

According to Addameer Prisoner Support and Hu-
man Rights Association data as of January 30, 2022, 

there are presently 4,600 Palestinians, 160 of 
whom are children, being held arbitrarily 

in prison (Addameer, 2022). Israel has 
repeatedly violated human righ-

ts principles stating that no one 
can be subjected to arbitrary 
arrest or imprisonment wit-
hout charge.

Since 2000, Israeli military 
authorities have detained, in-
terrogated, prosecuted, and 

imprisoned nearly 13,000 Pa-
lestinian children, according to 

numbers provided by international 
organisations (Defense for Children 

International Palestine, 2022). Palestini-
an children detained by the Israeli occupation 

authorities are usually taken for interrogation blindfol-
ded, terrified, and sleepless, and verbal abuse, threats, 
and, in some cases, physical and psychological violen-
ce, up to torture, are used against them. Because Isra-
eli military law does not provide for the right to have a 
lawyer during interrogation, military court judges ac-
cept statements obtained through coercion or torture 
(Asa, 2021). “The rules and military directives followed 
by Israeli occupation forces for arresting or detaining 
children, particularly Palestinians from areas under 
Palestinian National Authority control, are based on 
the 1945 Law of Emergency.  This law, however, was re-
pealed with the introduction of the Palestinian Consti-

Uluslararası kuruluşların 
sunmuş oldukları rakamlara göre 

2000 yılından bu yana İsrail askeri 
yetkilileri yaklaşık 13.000 Filistinli 

çocuğu gözaltına almış, sorgulamış, 
yargılamış ve hapse atmıştır. 
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göz ardı etmeye devam etmektedir.” (Asa, 2021). İsrail 
yönetiminin Filistinli çocuk ve gençlere yönelik tutuk-
lamalarının oranı yıllar içerisinde dramatik biçimde 
artmıştır. En yüksek sayıda tutuklama, 3.100 tutukla-
ma ile Mayıs 2021’de yapılmıştır. Kudüs şehri, 83’ü ka-
dın, 394’ü çocuk olmak üzere toplam 1.699 tutuklama 
ile yılın başından haziran ayına kadar en yüksek sayı-
da tutuklamanın yapıldığı şehir olmuştur (Defense for 
Childeren International Palestine, 2022). 

2021 yılının başından itibaren İsrail yönetimi çocuk 
ve genç tutukluların aileleri ile görüşmelerini yasakla-
mış buna gerekçe olarak ise küresel pandemi koşulla-
rını göstermiştir. (Alahednews, 2022).  Ailelerinden ko-
parılan ve yalnızlığa mahkum edilen çocukların maruz 
kaldığı muamele İsrail’in en büyük insan hakları 
ihlalleri arasında yer almaktadır. 

İsrail’in Filistinlilere yönelik insan 
hakları ihlalleri sistematik bir bi-
çimde yıllarca devam etmektedir. 
İşkenceye karşı dünya genelin-
de sıfır tolerans ilkesi ile yola 
çıkan insan hakları savunu-
cuları ve çağdaş devletlerin 
aksine, İsrail 1987-1999 arası 
dönemde işkenceyi yasal bi-
çimde uygulayan devlet olarak 
tarihe geçmiştir. 1967 yılında 
başlayan sistematik ihlaller di-
zisinde bugüne kadar kayda geçen, 
67’si tıbbi ihmal, 75’i kasten öldürme, 
7’si hapishanede doğrudan ateş açma ve 
73’ü işkenceden olmak üzere toplam 222 Filis-
tinli hayatını işkence ve türevi eylemler neticesinde kay-
betmiştir (Boyraz, 2021). BM kaynaklarına göre İsrail, 
işkencenin 200 farklı yöntemini uygulamaktadır. Filis-
tin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerindeki Filistinli 
tutukluların %95’inin işkenceye maruz kaldığını belirt-
mektedir (Anadolu Ajansı, 25.06.2020).

İsrail’in Gazze üzerinde sürdürdüğü keyfi hava sal-
dırıları da yine Filistinlilerin en temel hakkı olan ya-
şam hakkının ihlal edilmesine neden olmaktadır. 10-21 
Mayıs 2021 tarihleri arasında İsrail’in ortada bir meşru 
sebep olmaksızın keyfi olarak Gazze üzerinde düzenle-
diği hava saldırıları neticesinde 66’sı çocuk, 39’u kadın 
olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetti (Anadolu 
Ajansı, 12.06.2021).

tution. The occupying state of Israel, on the other hand, 
continues to disregard the problem.” Asa (Asa, 2021). 
The Israeli administration’s arrest rate of Palestinian 
children and teens has risen dramatically over the ye-
ars. The most arrests were made in May 2021, when 
3,100 people were arrested. From the beginning of the 
year until the end of June, the city of Jerusalem had the 
most arrests, with a total of 1,699 arrests, including 83 
women and 394 children (Defense for Childeren Inter-
national Palestine, 2022). 

The Israeli government has prohibited children 
and young detainees from meeting with their relatives 
since the beginning of 2021, citing global pandemic 
conditions as the reason. Alahednews (Alahednews, 

2022). The treatment of children who have 
been separated from their families and 

sentenced to loneliness is one of Is-
rael’s most serious violations of 

human rights.
For years, Israel has been 

systematically violating Pales-
tinian human rights. Contrary 
to human rights advocates 
and modern states that advo-
cate for zero tolerance against 

torture, Israel was the state that 
officially conducted torture from 

1987 to 1999. 222 Palestinians died 
as a result of torture and related cri-

mes in the series of systematic violations 
that began in 1967, including 67 due to medical 

negligence, 75 due to deliberate killings, 7 due to direct 
shooting in jails, and 73 due to torture (Boyraz, 2007). 
According to UN sources, Israel employs over 200 dif-
ferent forms of torture. According to the Palestinian 
Prisoners Association, 95 percent of Palestinian pri-
soners in Israeli prisons are tortured (Anadolu Agency, 
25.06.2020).

Israel’s arbitrary air strikes on Gaza also violate the 
Palestinians’ most fundamental right, the right to life. 
254 Palestinians, 66 of whom were children and 39 of 
whom were women, were killed as a result of Israel’s 
arbitrary air strikes on Gaza between May 10 and 21, 
2021. (Anadolu Agency, 12.06.2021).

Since 2000, Israeli military 
authorities have detained, 
interrogated, prosecuted, 

and imprisoned nearly 13,000 
Palestinian children, according 

to numbers provided by 
international organisations. 
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Dünya Müslümanlarının dini merkezlerinden biri-
si olan Mescid-i Aksa’ya yönelik yıllardır sürdürülen 
tahribat çalışmasına hızla devam eden İsrail, sadece 
Mescid-i Aksa’nın altını tünellerle kazmakla kalmayıp 
dönem dönem Aksa etrafında askeri birlikleri ile pro-
vokatif eylemler sergilemektedir. Bu provokatif eylem-
ler neticesinde onlarca Filistinli göz altına alınmıştır. 
İsrail’in düzenlediği sebepsiz, tahrik amaçlı saldırıların 
dini ehemmiyete sahip bir yere ve hatta ibadet halinde-
ki cemaate yönelik olması, İsrail’in inanç ve ibadet ko-
nusundaki hoşgörüsüzlüğünü açıkça ortaya koymakta-
dır. İsrail, Mescid-i Aksa’ya keyfi şekilde “turist” alarak 
kasıtlı şekilde Müslümanların ibadetlerini engelle-
mektedir. Tüm bu gelişmeler değerlendirildiğinde din 
ve inanç hürriyeti hakkının ihlal edildiği görülmektedir. 
2020 ve 2021 yılları içerisinde İsrail bu saldırılarına ve 
keyfi ibadet engellemelerine devam etmiş, çıkan karı-
şıklıklarda yüzlerce genç Filistinliyi göz altına almıştır. 
Son 20 yılda İsrail’in bölgede düzenlediği saldırılarda 
en az 10.940 Filistinli hayatını kaybetmiştir.

Israel, which has been destroying Masjid al-Aqsa, 
one of the world’s most sacred centres for Muslims, 
for years, not only builds tunnels beneath the Al-Aqsa 

Mosque, but also conducts provocative activities with 

its military units around Aqsa on a regular basis. Do-

zens of Palestinians were detained as a result of these 

aggressive actions. The fact that Israel’s unjustified and 

provocative attacks are directed at a sacred site, and 

even against a congregation of worshippers, reveals Is-

rael’s intolerance of belief and worship. By arbitrarily 

taking “tourists” to Masjid al-Aqsa, Israel purposefully 

prohibits Muslims from worshipping. When all of the-

se events are considered together, it is clear that the 
right to freedom of religion and belief has been viola-
ted. In 2020 and 2021, Israel escalated its attacks and 
arbitrary obstruction of worship, detaining hundreds 
of young Palestinians in the process. At least 10,940 
Palestinians have been killed in Israeli attacks in the 
region during the last 20 years. 

Şekil 8: Filistin’de Öldürülen Kişi Sayısı
 Number of people killed in Palestine
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3.2. Çin’in Sistematik İnsan Hakları İhlalleri: 
Doğu Türkistan 

1949 yılına kadar bağımsız bir devlet olan Doğu Tür-
kistan, Çin Komünist Partisi’nin bu tarihten itibaren 
bölgede başlattığı işgal hareketi nedeniyle önce bağım-
sızlığını kaybetmiş ardından da Çin’in etkisi altına gir-
miştir. 73 yıldır Çin Komünist yönetimi bölgeyi çok sert 
bir yönetim modeliyle adeta sindirerek elinde tutmak-
tadır.  Çin’in Batı’ya açılan çıkış kapısı olan Doğu Tür-
kistan, Orta Asya’nın tam da ortasında bulunan, önemli 
kömür, elmas, altın, petrol kaynaklarını barındıran son 
derece stratejik bir konumdadır. Doğu Türkistan doğal 
kaynaklar açısından Çin sınırları içerisindeki en zengin 
bölge konumundadır. Bölgenin yaşamış olduğu zulmün 
en önemli sebebi bu kaynakların Çin yönetimince tek 
başına sömürülmesi anlayışından kaynaklıdır. 

Çin yönetiminin bölgenin popülasyonunu değiştir-
mek için planlı bir organizasyonla sergilediği göç dal-
gası ile Doğu Türkistan’da mevcut Uygur Türklerinin 
sayısı hızla azalmıştır. Sadece göç ile açıklanamayacak 
kadar büyük, kitlesel operasyon sürdürülmektedir. 
Bölge halklarının dinlerini yaşamaları, dillerini kullan-
maları ve kültürlerini yaşatmaları yasaklarla ve ağır 
cezalarla engellenmiştir. Çin’in amaçlarından birisi, 
bölgede Müslüman Uygurların yok olmasını sağlamak-
tır. İnsan haklarına aykırı bu amaca uygun olarak dış 
dünyaya kapatılan bölgede kurulan kamplarda soykı-
rıma denk gelecek faaliyetler yürütülmektedir. Kana-

The population of Uyghur Turks in East Turkestan 
has significantly dropped due to the Chinese regime’s 
planned migrant wave to change the region’s popula-
tion. A major operation that cannot be described just 
by immigration is still ongoing. With bans and harsh 
punishments, the peoples of the region were forbidden 
from practising their religion, speaking their language, 
and preserving their culture. China’s goal is to assu-
re the extinction of Muslim Uyghurs in the region. Ac-
tivities akin to genocide are carried out in closed-off 
camps built in the region, which is illegal under inter-
national law. Canada brought these operations to the 

3.2.China’s Systematic Human Rights Violations: 
East Turkestan

East Turkestan, which was an independent state 
until 1949, first lost its independence and then came 
under Chinese rule as a result of the Chinese Com-
munist Party’s occupation movement, which began 
on this date. For 73 years, the Chinese Communist 
regime has dominated the region by intimidating it 
with a harsh ruling strategy. East Turkestan, China’s 
western gateway, is strategically placed in the heart 
of Central Asia, with significant coal, diamond, gold, 
and oil resources. In terms of natural resources, East 
Turkestan is the richest territory within China’s bor-
ders. The Chinese government’s policy of exploitation 
of natural resources on its own is the main reason for 
oppression in the region. 

Şekil 9: Harita
 The map

HAK İHLALLERİ RAPORU HUKUK REPORT ON VIOLATION OF RIGHTS LAW 2020 - 2021

DÜNYA HAK 
İHLALLERİ 
RAPORU 
WORLD REPORT 
ON VIOLATIONS 
OF RIGHTS



88

da, bu faaliyetlerin birer soykırım olduğunu ve Çin’in 
bölgede en büyük insanlık suçu olarak kabul edilen 
soykırım suçunu işlediğini 2021 yılında dünya günde-
mine taşımıştır. Daha önce ABD’nin gündeme getirdiği 
bölgede Uygurlara yönelik soykırım suçu işlendiği id-
diasını destekleyen ilk ülke Kanada olmuştur. Kanada 
Parlamentosu’nun 338 vekilinin 266’sının oyuyla geçen 
yasa, Çin’in Uygur Türklerine yönelik uygulamaları-
nı “soykırım” olarak tanımlamıştır (Euronews, 2022). 
Oylama sonrası Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garne-
au basına yaptığı açıklamada, “Keyfi gözaltı, yeniden 
eğitim, zorla çalıştırma, işkence ve zorla kısırlaştırma 
gibi Sincan’daki insan hakları ihlallerine dair korkunç 
raporlardan derinden rahatsız olmaya devam ediyo-
ruz. Milletvekillerinin birlikte çalışmalarını ve bu kri-
tik konuyu tartışmalarını memnuniyetle karşılıyoruz. 
Kanada Hükümeti soykırım iddialarını son derece cid-
diye alıyor. Bu tür iddiaların bağımsız bir uluslararası 
hukuk uzmanları organı tarafından soruşturulmasını 
sağlamak için uluslararası toplumla birlikte çalışmak 
gerektiğine inanıyoruz.” ifadelerini kullanarak en üst 
düzeyde bir siyasi yetkili olarak soykırım açıklamala-
rını teyit etmiştir. İlk kez ABD’nin gündeme getirdiği 
soykırım iddialarını Kanada’nın da yüksek sesle dile 
getirerek kanunlaştırmasından hemen sonra Hollanda 
Parlamentosu da 25 Şubat 2021 tarihinde Çin’deki Uy-
gur azınlığa yönelik uygulamaları soykırım olarak nite-
lendiren karar teklifini kabul etmiştir (Deutsche Welle 
Türkçe, 2022) Hollanda’dan sonra başka ülke parla-
mentoları da Doğu Türkistan’da meydana gelen insan-
lık ayıbına karşı duruşunu netleştirmeye başlamıştır. 
Önce Birleşik Krallık (U.K.) ardından Litvanya soykırımı 
tanıyan ülkeler arasına katılmıştır (Doğu Türkistan İn-
san Hakları İzleme Merkezi, 2022).

2021 yılında Doğu Türkistan bölgesindeki insan hak-
larına yönelik dünya genelinde oluşan farkındalık, henüz 
istenen düzeye gelmemiştir. Doğu Türkistan’da uygula-
nan Çin asimilasyonunun boyutları bilinenin çok üzerin-
de olduğu kabul edilmektedir. Hukuk adına karar dahi 
alınmayan bölgede, tek parti ideolojisi içerisinde sürdü-
rülen katı Çin politikaları, bilinen bütün evrensel insan 
hakları kaidelerinin ihlal edildiğini göstermektedir. 

Birleşmiş Milletler’in resmi verilerine göre, Pekin 
idaresinin kültürel soykırım uyguladığı Doğu Türkis-
tan’daki toplama kamplarında bir milyondan fazla Uy-
gur Türkü zorla tutulmaktadır. Farklı kaynaklarda ce-

international agenda in 2021, claiming that they are 
genocide and that China has committed the crime of 
genocide, which is regarded as the region’s worst crime 
against humanity. Canada was the first country to add-
ress the fact that genocide against Uighurs was com-
mitted in the region, which had previously been raised 
by the United States. The law, which was enacted by 266 
of 338 Canadian Parliament deputies, labelled China’s 
treatment of Uighur Turks as “genocide” (Euronews, 
2022). Following the vote, Canadian Foreign Minister 
Marc Garneau issued the following statement to the 
press: “ The horrible reports of human rights violations 
in Xinjiang, including arbitrary detention, re-education, 
forced labour, torture, and forced sterilisation, continue 
to deeply worry us. We invite MPs to collaborate and 
discuss this crucial subject. The claims of genocide are 
taken very seriously by the Canadian government. We 
believe that working with the international community 
to ensure that such allegations are investigated by an 
impartial body of international law experts is essenti-
al.” He confirmed the genocide claims as a top political 
official. On February 25, 2021, the Dutch Parliament 
accepted the resolution proposal designating China’s 
policies against the Uyghur minority as genocide, just 
days after Canada strongly expressed and enacted the 
genocide claims raised by the United States for the first 
time (Deutsche Welle Turkish, 2022). Following it, the 
parliaments of other nations began to clarify their stan-
ce against the heinous human rights violations in East 
Turkestan. The United Kingdom and Lithuania were the 
first to join the list of countries that acknowledged the 
genocide (East Turkestan Human Rights Watch, 2022).

Human rights awareness in the East Turkestan re-
gion has not yet reached the expected level in 2021. It is 
widely accepted that the scale of Chinese assimilation 
in East Turkestan is far larger than previously thought. 
The region’s severe Chinese policies followed within a 
one-party ideology, where even decisions are not made 
in the name of law, demonstrate that all known univer-
sal human rights principles have been violated.

According to official UN data, over one million Ui-
ghur Turks are being kept forcibly in concentration 
camps in East Turkestan, where the Beijing regime has 
committed cultural genocide. According to several es-
timates, this number ranges between 3 and 4 million, 
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zaevleri ile gözaltı merkezlerinde tutulanlarla birlikte 
bu rakamın 3-4 milyon arasında olduğu tahmin ediliyor 
(Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme Merkezi, 2020). 

Çin Komünist Parti yönetiminin baskı ve zulümleri-
ni arttırmaya başlamasına meşruluk zemini, ABD’nin 
11 Eylül tarihi ile dünya genelinde başlatmış olduğu 
terör avına dayandırılmıştır. Çin Komünist yönetimi 11 
Eylül terör saldırısını bahane ederek asimilasyon ve 
imha politikalarını meşrulaştırmaya çalışmış, 5 Tem-
muz 2009’da Urumçi’de barışçıl bir şekilde gösteri ya-
pan Doğu Türkistanlıları terör bahanesiyle acımasızca 
bastırmıştır. 11 Eylül 2001 terör saldırısından sonra 
Çin rejimi, Doğu Türkistanlılara “terörist” etiketi ya-
pıştırarak uluslararası arenaya Uygurlar başta olmak 
üzere tüm Müslüman Türkleri terörist olarak tanıtma-
ya ve suçlamaya çalışmıştır. O tarihten itibaren de Doğu 
Türkistan’da dozu her geçen yıl daha da artan bir insan 
hakları ihlalleri ve zulüm uygulanmaya başlamıştır. 

Çin’in bölgede uyguladığı sıkıyönetimden ya da ikin-
ci sınıf vatandaş muamelesine maruz kalmalarından 
en ufak bir şikayeti olan kişileri de “terörist” olarak 
tanımlamaktadır. Benzer bir olay Çin’de vuku bulursa 
“adi suç”, Doğu Türkistan’da meydana gelirse “terör” 
olarak tanımlanmaktadır (İnayet, 2021:10). 

Çin yönetimince 2016 yılından 2021 yılına kadar 
yaklaşık 3 milyon Uygur Türkü toplama kamplarına 
alınmıştır. Buralarda Çin asimilasyonu ve işkencesi 
gören Uygurlar, adeta isimleri ve cisimleri tarihten 
silinmeye çalışılan bir programın parçası haline geti-
rilmeye çalışılmaktadır. 

Pandemi döneminde dünya ülkeleri vatandaşları-
nın sağlığını korumak için gerekli tedbirleri almışken, 
Doğu Türkistan bölgesinde ne tür tedbirler alındığı 

Between 2016 and 2021, the Chinese government 
detained over 3 million Uyghur Turks in concentrati-
on camps. The Uighurs, who have been subjected to 
Chinese assimilation and torture in this country, are 
virtually being made a part of a programme aimed at 
erasing their names from history.

While governments throughout the world have ta-
ken the required measures to protect their citizens’ 
health during the pandemic, there is no reliable infor-

including those confined in prisons and detention cent-
res (East Turkistan Human Rights Watch, 2020).

The legitimacy of the Chinese Communist Party 
administration’s rising oppression and persecution 
was based on the terror hunt launched by the United 
States on September 11th around the world. The Chi-
nese Communist regime attempted to legitimate its 
assimilation and destruction policies by referencing 
the September 11 terrorist attacks as an excuse, and 
ruthlessly suppressed the East Turkestan people who 
peacefully demonstrated in Urumqi on July 5, 2009, 
under the pretext of terrorism. Following the Septem-
ber 11, 2001 terrorist attacks, the Chinese authorities 
attempted to accuse all Muslim Turks, particularly the 
Uyghurs, of being terrorists in the world arena by iden-
tifying East Turkistanis as “terrorists.” With each pas-
sing year, East Turkestan has seen an increase in the 
number of human rights violations and persecutions.

China also defines “terrorists” those who have even 
the smallest objection to China’s martial law in the 
region or their treatment as second-class citizens. If a 
similar act occurs in China, it is classified as a “regular 
crime,” yet it is classified as “terrorism” in East Tur-
kestan (İnayet, 2021:10).

Şekil 10: Doğu Türkistan Toplama Kampı  
Kaynak/Source: İnayet, 2021:13

 A Concentration Camp in East Turkestan
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veya alınıp alınmadığına dair sağlıklı bilgi alınama-
maktadır. Bu, sağlığa erişim hakkı gibi temel bir hakkın 
ihlal edilmesine neden olmaktadır. 

Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün ra-
por ettiği ve özel hayatın gizliliği hakkının ihlal edildiğini 
gösteren çok sayıda örnek vardır.  Doğu Türkistan’da 
cep telefonu kullanıcıları telefonlarına Çin casus yazılı-
mını yüklemek zorundadır. Bu sayede Çin yönetimi bü-
tün yazışmaları ve konuşmaları hatta seyahat bilgilerini 
anlık olarak gizlice takip edebilmektedir (HRW, 2020). 

Zorla çalıştırma yasağı ve angarya yasağı insan 
hakları ihlalleri arasında sosyal hakların gelişimi ile 
farkındalık haline gelen haklar kategorisindedir. Çin’in 
toplama kamplarında tuttuğu Müslüman Uygur Türk-
lerine sadece zorla çalıştırma yasağına aykırı mua-
meleler değil aynı zamanda kölelik yasağına da aykırı 
çalışma koşulları ve muamelelerde de bulundukları 
tespit edilmiştir. Çin Komünist Parti rejimi, 2020 sene-
sinde özellikle 16-18 yaşları arasındaki gençleri Doğu 
Türkistan’ın içinde ve Çin’de çeşitli fabrikalarda zorun-
lu olarak çalışmaya göndermiştir. Bu gençlerin sayı-
sının yaklaşık 1,8 milyon olduğu tahmin edilmektedir 
(Australian Strategic Policy Institute, 2020). 

Şubat 2020 yılında basına yansıyan Karakaş Rapo-
ru’na göre, Doğu Türkistanlı Müslüman Uygur 3011 
kişinin haksız ve tamamen keyfi sebeplerle göz altına 
alınmıştır. Basına yansıyan Çin belgelerine göre binler-
ce Uygur’un tasniflerle fişlendiği görülmektedir. Tama-
men hukuk dışı ve adeta cadı avına döndüğü görülen 
bir anlayışla bölgede gözaltıların araç olarak kullanıl-
dığı ve toplama kamplarında tutuklanan Uygur vatan-
daşlarının kölelik şartlarında çalıştırıldığı belgelerde 
ifşa edilmiştir (Zenz, 2020).

Müslüman Uygur vatandaşlarına, özellikle de ka-
dınlara yönelik işlenen insan hakları ihlalleri arasında 
tecavüz ve zorla kürtaj uygulamaları yaygındır. Çin hü-
kümetinin Müslüman nüfusunu dizginlemeye yönelik 
kapsamlı bir kampanyanın parçası olarak Uygurlar ve 
diğer azınlıklar arasındaki doğum oranlarını düşürmek 
için sert önlemler aldığı görülmektedir. Çin Komünist 
rejimi, Müslüman Uygur kadınları düzenli olarak ha-
milelik kontrollerine tabi tutmaktadır. Yüz binlerce 
Uygur kadınının vücut bütünlüklerine zorla müdahale 
edilerek rızaları dışında rahim içi cihazlar yerleştir-
mek suretiyle kısırlaştırma yapılmakta ve hatta hamile 
olan Müslüman kadınlara zorla kürtaj yaptırılmaktadır 
(The Associated Press, 29 Haziran 2020). 

mation on what kind of measures have been taken or 
whether they have been taken in the East Turkestan re-
gion. As a result, a fundamental right, such as the right 
to health, is violated.

Human Rights Watch has documented numerous 
examples of violations of the right to privacy. East Tur-
kestan cell phone users must install Chinese spywa-
re on their phones. The Chinese government can thus 
secretly monitor all communications, conversations, 
and even travel information in real time (HRW, 2020).

Among human rights violations, the prohibition of 
forced labour and the prohibition of drudgery fall under 
the category of rights that have become aware with the 
development of social rights. It has been proven that 
the Muslim Uyghur Turks held in Chinese concentra-
tion camps are subjected to working conditions and 
treatment that violate the prohibition on forced labour 
as well as the prohibition on slavery. The Chinese Com-
munist Party dictatorship sent young people aged 16 to 
18 to work in various companies in East Turkestan and 
China in 2020. The number of these young individuals 
is believed to be over 1.8 million (Australian Strategic 
Policy Institute, 2020).

According to the Karakaş Report, which was made 
public in February 2020, 3011 Muslim Uyghurs from 
East Turkistan were detained for unfair and completely 
arbitrary reasons. According to Chinese documents 
leaked to the press, thousands of Uyghurs appear to 
have been classified. According to the documents, de-
tentions were used as a tool in the region, and Uyghur 
people arrested in concentration camps were forced to 
work under slavery conditions, with an agreement that 
was absolutely illegal and almost turned into a wit-
ch-hunt (Zenz, 2020).

 Human rights violations against Muslim Uyghur 
citizens, particularly women, include rape and forced 
abortion. As part of a larger attempt to reduce the 
Muslim population, the Chinese government appears 
to have taken extreme measures to reduce birth ra-
tes among Uyghurs and other minorities. The Chinese 
Communist regime regularly conducts pregnancy tests 
on Muslim Uyghur women. Hundreds of thousands of 
Uyghur women are forcibly intervened in their bodily 
integrity and sterilised without their consent by imp-
lanting intrauterine devices, and pregnant Muslim wo-
men are compelled to have abortions (The Associated 
Press, 29 June 2020).
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Doğu Türkistan’da sadece kadınlar veya erkekler 
değil her yaş grubu için mağduriyetler doğuran insan 
hakları ihlalleri sistematik olarak devam etmektedir. 
2020 ve 2021 yılında binlerce Uygur genci eğitim hakkı 
başta olmak üzere, çalışma, mülkiyet, seyahat özgür-
lüğü, ayrımcılık, maddi-manevi vücut bütünlüğü gibi 
haklarından yoksun bırakılmıştır. Verilen kısmi hak gibi 
görünen uygulamalar ise çoğu zaman tersine büyük 
hak ihlalleri olarak geri dönmüştür. 

Çin’deki insan hakları ihlalleriyle ilgili yayın yapan 
İtalya merkezli Bitter Winter isimli derginin, anne ve 
babaları toplama kamplarına gönderilen küçük çocuk-
ların kaldığı, “sevgi dolu kalp” anlamına gelen mer-
kezlerden birini gizlice kayda alarak hazırladığı rapora 
göre (akt. Euronews, 2020);

• Çocuklar yüksek güvenlik önlemleri altında sa-
dece Çince eğitim verilmektedir,

• Etrafı yüksek duvarlar ve dikenli tellerle çevrili 
söz konusu “okullar” yoğun biçimde korunmak-
tadır,

• Çocuklar aileleri ile ayda sadece bir kez askeri 
görevlilerin nezaretinde görüşebilmektedir.

• Çocuklara düzenli askeri eğitim verilmesi için 
subaylar bu okullarda görevlendirilmektedir.

• Çocuklar sadece Çince konuşmak, domuz eti 
yemek, hükümetin istediği kıyafetleri giymek 
ve hükümetin belirlediği alışkanlıklara ve gele-
neklere göre yaşamak zorunda bırakılmaktadır.

Bitter Winter dergisinin ortaya çıkardığı çocuklar 
üzerindeki insan hakları ihlallerinin dramatik yönü-
nü ortaya koyabilmek için şu istatistiki bilgi önemlidir; 
Çin yönetimince okul adı verilen kamplardan Doğu 
Türkistan’ın sadece bir kentinde 1 ile 3 yaş grubunun 
tutulduğu 11 kreş bulunmaktadır. Yine 3-6 yaş gru-
bunun tutulduğu 9 tesis ve 7 ana okulu seviyesinde 
kamp mevcuttur. Küçük bir ilde yaklaşık iki bin çocuk 
bu kamplarda eğitime tabi tutulmaktadır. Çin yönetimi 
sistematik hukuksuzluklarını ve soykırım amaçlı asi-
milasyon çalışmalarını bu yaş grubundan başlayacak 
biçimde dizayn ettiği görülmektedir. Bölgede yaşan 
çocukların bu kamplarda eğitim almadan sosyal hayat 
içerisinde bulunmaları mümkün değildir. Adeta mo-
dern bir mankurtlaşma çalışması olarak görülmesi 
gereken bu tutumlar, şiddetli insan hakları ihlallerine 
neden olmaktadır.

In East Turkestan, women and men of all ages 
are often targeted for human rights violations. Thou-
sands of Uyghur youngsters were denied the right to 
employment, property, freedom of movement, discri-
mination, physical and moral integrity, and, most im-
portantly, the right to an education in 2020 and 2021. 
On the other hand, practises that are partially granted 
rights are frequently found to be severe violations of 
human rights.

According to the Italian-based magazine Bitter 
Winter’s report on human rights violations in China, 
by secretly filming one of the facilities named “loving 
heart”, where young children whose parents are de-
tained in concentration camps stay (cited from Euro-
news, 2020):

• Under strict security measures, children are 
only taught in Chinese. 

• These “schools” are heavily guarded, with high 
walls and barbed wire around them. 

• Under the supervision of military officers, child-
ren can only see their families once a month. 

• In these schools, officers teach pupils standard 
military education. 

• Children are forced to speak only Chinese, eat 
pork, wear government-approved clothing, and 
follow government-mandated habits and cus-
toms. 

The following statistics data is critical in revealing 
the severe aspect of the human rights violations aga-
inst children disclosed by Bitter Winter magazine: The-
re are 11 kindergartens for 1 to 3-year-olds among the 
camps referred to as schools by the Chinese authori-
ties in only one city in East Turkestan. Again, there are 
9 facilities for children aged 3-6, as well as 7 kindergar-
ten-level camps. These camps educate approximately 
two thousand children in a small province. It is clear 
that the Chinese government has planned their sys-
tematic illegality and genocidal assimilation efforts to 
begin with this age group. Children in the region cannot 
participate in social activities unless they are educated 
in these camps. Such practises, which should be regar-
ded as a modern form of mankurtism, result in serious 
violations of human rights.
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3.3. Suriye’de Meydana Gelen İnsan  
Hakları İhlalleri

2011 yılının nisan ayından itibaren ülke geneline ya-
yılan isyan ve protesto hareketlerinin giderek iç savaş 
halini aldığı Suriye’de, 10 yıllık süreçte iç savaş etkisi-
ni arttırarak devam etmiştir. 10 yıllık savaşın bilanço-
su Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi 
(SOHR) verilerine göre; ölen insan sayısı en az 600 bin, 
kayıp insan sayısı en az 145 bin, yerinden edilen insan 
sayısı en az 7 milyon, insani yardıma ihtiyaç duyan in-
san sayısı en az 11 milyon, diğer ülkelerde sığınmacı 
olan insan sayısı en az 6 milyon olarak açıklanmıştır 
(Domazeti, Özçelik, Metin, Tatlı, 2021: 4). Suriye sa-
vaşında ölenlerin çok büyük kısmı sivil insanlardan 
oluşmaktadır. Maalesef çocuk ve kadın sayısı oldukça 
yüksektir. 

Suriye’de savaşın başladığı 2011 yılından bu yana, 
12 milyondan fazla insan yerinden edilmiştir. BM veri-
lerine göre 6,1 milyon insan yaşadığı yeri terk edip Su-
riye içinde başka bölgelere göç etmiştir. Dış göç olarak 
komşu ülkelere sığınanların sayısı da en az 6 milyon 
civarındadır (Domazeti, Özçelik, Metin, Tatlı, 2021: 7). 

2020 yılı itibariyle başlayan Covid-19 küresel salgını 
Suriye’deki iç göçmenlerin durumunu daha da kötüleş-
tirmiştir. Milyonlarca yerinden edilmiş insanın iş bul-
ması; gıda, ilaç ve temiz su gibi temel ihtiyaç madde-
lerine erişimi iyice zorlaşmıştır. Asgari insan onuruna 
erişme hakkı imkansızlıklar nedeniyle her geçen gün 
daha kötüye evrilmektedir. 

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin 2020 yılı ve-
rilerine göre, dünyada 82,4 
milyon zorla yerinden edil-
miş insan bulunmaktadır ve 
bu insanların sekizde birini 
Suriyeliler oluşturmaktadır 
(https://www.unhcr.org/tr/
suriye-acil-durumu). 

Suriye’de meydana ge-
len insan hakları ihlalle-
rinde en çok yaşam hakkı, 
kişi güvenliği ihlali, maddi 
manevi vücut bütünlüğü 
hakkı, işkence yasağı ihlal-
leri gündeme gelmektedir. 
Zorla yerleşim yerlerinden 
gönderilmek yoluyla mülki-

3.3. Human Rights Violations in Syria
In Syria, where the rebellion and protest move-

ments that spread throughout the country from April 
2011 progressively transformed into a civil war, the civil 
war’s effects increased over a 10-year period. Accor-
ding to the London-based Syrian Observatory for Hu-
man Rights (SOHR), the 10-year war has resulted in 
at least 600,000 deaths, 145,000 missing individuals, 7 
million million people people displaced, at least 11 mil-
lion people in need of humanitarian aid, and at least 6 
million refugees in other countries (Domazeti, Özçelik, 
Metin, Tatlı, 2021: 4). The vast majority of those killed 
in Syria’s war are civilians. Unfortunately, the number 
of children and women is rather high.

Since the beginning of the Syrian war in 2011, more 
than 12 million people have been displaced. According 
to UN data, 6.1 million Syrians have fled their homes 
and moved to other parts of the country. At least 6 mil-
lion people have sought refuge in neighbouring count-
ries as a result of external migration (Domazeti, Özçe-
lik, Metin, Tatlı, 2021: 7).

The global COVID-19 epidemic, which began in 2020, 
has exacerbated the condition of internal migrants in 
Syria. Millions of displaced people are finding it more 
difficult to find work and obtain basic essentials such 
as food, medicine, and clean water. The right to at least 
basic human dignity is deteriorating as a result of im-
possibilities. 

According to UN High Commissioner for Refugees 
data for 2020, there are 82.4 million forcibly displa-

ced people worldwide, with 
one-eighth of these indi-
viduals being Syrians (ht-
tps://www.unhcr.org/tr/
suriye-acil-durumu). 

The most common vio-
lations of human rights in 
Syria are violations of the 
right to life, personal se-
curity, physical and moral 
integrity, and the prohibi-
tion of torture. Property 
rights violations and viola-
tions of the inviolability of 
private property by forced 
evictions are among the 
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yet hakkı ihlali ve konut dokunulmazlığı ihlali de oldukça 
sık yaşanan ihlaller arasındadır. 2021 yılı içerisinde Su-
riye’de, 383’ü çocuk, 193’ü kadın olmak üzere 1558 sivil 
vatandaş çatışmalarda hayatını kaybetmiştir (SOHR Bo-
oklet, 2021:1). 2021 yılı içerisinde 57 sivil vatandaş son 
bir senede Suriye’de rejimin hapishanelerinde işkence 
nedeniyle hayatını kaybetmiştir (SOHR Booklet, 2021:2). 

Suriye’de devam eden savaştan kaçan sivil vatan-
daşların göç ve mültecilik yoluyla sığındığı ilk ülke 
komşusu Türkiye’dir. 29 Nisan 2011’de 253 kişilik ilk 
grubun gelişiyle Suriye’den Türkiye’ye mülteci geçişi 
resmen başlamıştır. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla res-
mi rakamlara göre Türkiye’de 3.737.369 Suriye vatan-
daşı bulunmaktadır (“Türkiye’deki Suriyeli Sayısı Ocak 
2022, 2022). Bu rakamın az olduğu gerçek rakamın beş 
milyon civarı olduğu iddia edilmektedir. Günümüz itiba-
rıyla Türkiye’deki Suriyelilerin 3,5 milyonu geçici otur-
ma kartına, 117.000’i oturma iznine sahiptir; kalanlar 
ise henüz verilerini kaydettirmemiş düzensiz göçmen 
durumundadır (Domazeti, Özçelik, Metin, Tatlı, 2021:8). 
Türkiye dışında Suriyeli savaş mağduru sivil halkın sı-
ğındığı diğer komşu ülkeler Lübnan ve Ürdün’dür. Bugün 
Ürdün nüfusunun %10’dan fazlasını Suriyeli mülteciler 
oluşturmaktadır. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin 
verilerine göre Ürdün’de kayıtlı 668.332 Suriyeli mülte-
ci bulunmaktadır; ülkedeki toplam Suriyeli sayısı ise 1,3 
milyondur. Ürdün’deki mültecilerin çok azının çalışma 
izni olduğundan çalışma çağındaki her 10 Suriyeli mül-
teciden 6’sı işsizdir. Bu nedenle çoğu mülteci en temel 
ihtiyacını karşılamak için dahi insani yardıma muhtaç-
tır (Domazeti, Özçelik, Metin, Tatlı, 2021:11). Lübnan’da 
savaş mağduru olarak bulunan Suriyeli sığınmacıların 
yaklaşık 855 bini kayıtlıdır. Suriyeli Mültecilerin 2020 
Kırılganlık Değerlendirmesi (VASyR) başlıklı rapora 
göre, 2019 yılında %55 olan aşırı yoksulluk sınırı altında 
yaşayan Suriyeli mülteci oranı, 2021’de %89’a çıkmıştır. 
Bu durum sığınmacıların sahip oldukları asgari insan 
onuru seviyesinin ve dolayısıyla temel haklar ve güven-
celerin oldukça yetersiz olduğunu da göstermektedir 
(Domazeti, Özçelik, Metin, Tatlı, 2021:12).

3.4. Amerika Birleşik Devletleri’nin Neden 
Olduğu İnsan Hakları İhlalleri

Amerika Birleşik Devletleri, günümüz modern 
uluslararası insan hakları sözleşmelerinden hiçbirisi-
ne taraf değildir. Taraf olmadığı gibi kendisini bunlarla 
bağlayıcı hissetmeyen ABD’nin, insan haklarına bakışı 

most common violations. In Syria, conflicts took the li-
ves of 1558 civilians in 2021, including 383 children and 
193 women (SOHR Booklet, 2021:1). In the previous 
year, 57 civilians died as a result of torture in Syrian 
regime prisons in 2021. (SOHR Booklet, 2021:2). 

Turkey was the first country in which civilians fleeing 
Syria’s ongoing war sought asylum through immigrati-
on and refugee status. The first group of 253 refugees 
arrived in Turkey on April 29, 2011, formally begin-
ning the refugee flow from Syria to Turkey. According 
to government estimates, there are 3,737,369 Syrian 
citizens in Turkey as of December 31, 2021 (“Number 
of Syrians in Turkey January 2022). It is said that this 
statistic is low and that the true population is closer to 
five million. As of present, 3.5 million Syrians in Turkey 
have a temporary residency card and 117,000 have a 
residence permit; the rest are irregular migrants who 
have yet to register their data (Domazeti, Özçelik, Me-
tin, Tatlı, 2021:8). Other neighbouring countries where 
Syrian war victims have sought refuge, in addition to 
Turkey, are Lebanon and Jordan. Today, Syrian refugees 
make up more than 10% of Jordan’s population. Accor-
ding to UN High Commissioner for Refugees data, Jor-
dan has 668,332 Syrian refugees registered. There are 
approximately 1.3 million Syrians living in the country. 
Few Syrian refugees in Jordan have job permits, the-
refore 6 out of 10 are unemployed. As a result, even 
to meet their most basic needs, most refugees requ-
ire humanitarian aid (Domazeti, Özçelik, Metin, Tatlı, 
2021:11). In Lebanon, approximately 855 thousand Sy-
rian refugees are classified as war victims. According 
to the 2020 Vulnerability Assessment of Syrian Refu-
gees (VASyR) report, the proportion of Syrian refugees 
living in extreme poverty increased from 55% in 2019 
to 89% in 2021. This circumstance also demonstrates 
how low the level of human dignity enjoyed by asylum 
seekers is, and hence how fundamental rights and sa-
feguards are woefully inadequate (Domazeti, Özçelik, 
Metin, Tatlı, 2021:12).

3.4. Human Rights Violations Committed by the 
United States

The United States (US) is not a party to any of the 
modern international human rights conventions. The 
US, which is not a party and does not feel obligated by 
them, views human rights from a political rather than a 
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hukuki olmaktan öte politiktir. ABD hukuk sistemi için 
insan hakları kavramı normal bir bileşen olarak görü-
lürken daha ziyade ABD’nin uluslararası siyasetinin en 
önemli aracı insan hakları söylemi olarak ortaya çık-
maktadır. ABD, özellikle 11 Eylül sonrası, dünya üzerin-
de gerçekleştirdiği pek çok askeri ve sivil operasyonun 
meşruluğunu bölgelerde eksik olan demokrasi ve in-
san haklarını geliştirme amacına dayandırmıştır.

ABD kendi içerisinde insan haklarına ilişkin so-
runları daha çözememişken uluslararası alanda insan 
haklarına ilişkin sorunları çözümleme misyonu üstlen-
miştir (Bağbaşlıoğlu & Yavuz, 2021:4). 11 Eylül saldırı-
larından sonra ABD yönetimleri, insan hakları söyle-
mini terörizme karşı ve kamuoyunun çifte standartları 
kabul etme isteğine göre ilişkilendirmeye başla-
mıştır (Bağbaşlıoğlu & Yavuz, 2021:9). 

ABD’nin yaratmış olduğu insan 
hakları ihlalleri dünya genelinde po-
litikanın da bir sonucu olduğu için 
siyaset ve hukuk iç içe geçmiş 
durumdadır. Politikadan özel-
likle de reel politikadan ayrışa-
rak sadece hukuki noktalarda 
yer alan insan hakları ihlalle-
ri üzerinden değerlendirme 
yapmak bu rapor bölümünün 
amacına uygun olacaktır. 

ABD’nin Birleşik Devletler 
olarak anılmasının nedeni olan 50 
eyaletin her birisi ayrı güvenceler ile 
insan hakları mevzuatını oluşturmuştur. 
Örneğin yaşam hakkının zıttı olarak bilinen 
ölüm cezası, Amerika Birleşik Devletleri’nde sadece 
31 eyalette ve federal sivil ve askeri yargı sistemlerinde 
bulunan cezadır. Diğer eyaletlerde ise tersine yasaktır.

ABD’nin insan hakları ihlalleri ile ilgili olarak dünya 
üzerinde yürütmüş olduğu eylemler hukuk kadar siya-
setin de gündemine girmektedir. Evrensel İnsan Hak-
ları Beyannamesi’nde güvence altına alınan haklara ve 
ABD’nin tarihine bakıldığında en büyük hak ihlalinin 
siyah vatandaşlara uygulanan ayrımcılık yasağının ih-
lali olduğu görülmektedir. Bu hak ihlali aynı zamanda 
diğer haklara erişimde de sorunlar çıkartan çoklu hak 
ihlaline neden olmaktadır. ABD’nin ırkçılıkla mücade-
lesinde sembol isimler olan Malcom X ve Martin Lut-
her King’in mücadelelerini verirken öldürülmeleri ve 

legal standpoint. While the concept of human rights is 
recognised as a natural component of the US legal sys-
tem, human rights discourse emerges as the most im-
portant tool of US international relations. The legitima-
cy of numerous military and civilian activities around 
the world, particularly after 9/11, has been premised 
on the goal of strengthening democracy and human ri-
ghts that are absent in the regions. 

While the United States has not been able to sol-
ve its own human rights problems, it has taken on the 
mission of solving human rights issues on a global 
scale (Bağbaşlıoğlu & Yavuz, 2021:4). Following the 
September 11, 2001 attacks, US administrations began 
to associate human rights discourse with terrorism 

and the public’s willingness to accept double 
standards (Bağbaşlıoğlu & Yavuz, 2021:9).

Because the USA’s human rights 
violations are a product of global 

politics, both politics and the law 
are intertwined. For the purpo-
ses of this report, it is best to 
keep politics, particularly ac-
tual politics, out of it and only 
highlight human rights viola-
tions and legal points.

Each of the 50 states, which 
is why the United States is na-

med the United States, has ena-
cted human rights laws with dif-

ferent protections. For example, only 
31 states and federal civil and military 

jurisdictions in the US have the death penalty, 
which is the opposite of the right to life. In some states, 
however, it is prohibited.

The USA’s actions in relation to human rights vio-
lations are on the political and legal agenda. Looking 
at the rights guaranteed in the Universal Declaration 
of Human Rights and the history of the United States, 
it is clear that the most serious violation of rights is 
the prohibition on discrimination against black citi-
zens. This violation of rights also results in repeated 
violations of rights, causing difficulties in accessing 
other rights. The fight against racism is still ongoing 
in the United States, as a subconscious reaction from 
the early 1900s to the present, including the murder 
of Malcom X and Martin Luther King, who are signi-

ABD’nin yaratmış olduğu insan 
hakları ihlalleri dünya genelinde 
politikanın da bir sonucu olduğu 

için siyaset ve hukuk iç içe geçmiş 
durumdadır. 
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1900’lü yılların başından günümüze kadar süren bir 
bilinçaltı tepkisi olarak hala ABD’de ırkçılıkla mücade-
le devam etmektedir. Pek çok siyah ABD vatandaşı hak 
ihlallerini ırkçılığa bağlamaktadır. 

2020’nin Mayıs ayında, Minneapolis’te George 
Floyd’un polis tarafından öldürülmesi sonrasındaki 
hukuki yaptırımlardaki eksikler ırkçılıkla mücadele 
açısından günümüzde sistematik şekilde devam eden 
ihlalleri gözler önüne sermektedir.  Floyd’un polisin 
diziyle nefesini kesmesi sonucu ortada bir şey yokken 
öldürülmesi, bir anda farklı bir boyut kazanarak hem 
ABD içerisinde hem de küresel anlamda protestolara 
ve yoğun tepkilere yol açmıştır (Özkan, 2020:1).

2020 senesi içerisinde 3 siyah vatandaşın polis şid-
deti neticesinde öldürülmesi ırkçılık tartışmalarını 
bütün ülke genelinde alevlendirmiştir. Geor-
ge Floyd ve Breonna Taylor’ın polis tara-
fından öldürülmesi ve Jacob Blake’in 
sırtı dönükken arkadan vurulma-
sı, polisin hesap verebilirliğini, 
sahip olduğu vur yetkisinin 
aşırılığını tekrar tartışma-
ya açmıştır. ABD yasalarına 
göre polisin sahip olduğu yet-
ki çoğu zaman aşırılıklarla 
neticelenmektedir. Polis bu 
aşırılıkları siyah vatandaşlar 
üzerinde çok daha kolay bir bi-
çimde uygulayabilmektedir.  

Siyah vatandaşlar, öldürücü ol-
mayan aşırı güç, keyfi tutuklamalar ve 
gözaltılar ile beyaz insanlara göre daha 
yüksek düzeyde karşılaşmaktadır. Taciz de dahil 
olmak üzere birçok hak ihlalini gerçekleştiren polis, 
siyah ve Kızılderili kökenli vatandaşlara ayrımcılık ya-
parak, beyaz vatandaşlara kıyasla daha sert bir tutum 
göstermektedir.  Polisin silahlı saldırısı sonucu öldü-
rülen vatandaşlara bakıldığında, beyaz vatandaşların 
ölüm oranlarının siyahlara kıyasla daha az olduğu gö-
rülmektedir (Human Rights Watch, 2021:710). 

ABD, rapor edilen hapsedilme oranlarında dünyaya 
liderlik etmeye devam etmektedir. 2020’de herhangi 
bir günde yaklaşık 2,3 milyon kişi göz altına alınarak 
bu alanda dünya rekoru kırılmıştır. Hapishanelerde tu-
tulma oranlarına bakıldığında siyahlar sonra da Latin 
kökenli insanlar beyaz insanlara oranla çok daha fazla 
hapsedilmektedir (Human Rights Watch, 2021:710). 

ficant names in the country’s fight against racism. 
Many black Americans associate human rights viola-
tions with racism.

The inadequacies in legal sanctions following the 
police killing of George Floyd in Minneapolis in May 
2020 expose the systematic violations that continue 
today in the fight against racism. Floyd’s murder, whi-
ch occurred as a result of the police taking his breath 
away with his knee, took on a new dimension, resulting 
in protests and intense reactions both in the United 
States and around the world (Özkan, 2020:1). 

The deaths of three black citizens as a result of poli-
ce violence in 2020 have fueled racism debates around 
the country. The police murders of George Floyd and 

Breonna Taylor, as well as the shooting of 
Jacob Blake in the back, have once 

again called into question the ex-
cessive use of police authority to 

shoot. The police’s power under 
US legislation frequently leads 
to excessiveness. The police 
are significantly more likely 
to use these excesses against 
black citizens.

Black people are subjected 
to more non-lethal dispropor-

tionate force, arbitrary arrests, 
and detentions than white people. 

The police, who have committed se-
veral violations of human rights, including 

harassment, discriminate against people of Afri-
can and Native American origins and have a harsher 
attitude toward them than white people. When the 
civilians killed by armed police attacks are conside-
red, it is evident that the death rate of white citizens is 
lower than that of black citizens (Human Rights Watch, 
2021:710).

In terms of reported incarceration rates, the United 
States continues to lead the world. In 2020, almost 2.3 
million people were imprisoned on any given day, set-
ting a new world record in this category. Looking at the 
statistics of incarceration in prisons, black people, fol-
lowed by Latinos, are imprisoned far more than white 
people (Human Rights Watch, 2021:710).

Because the USA’s human rights 
violations are a product of global 
politics, both politics and the law 

are intertwined. 
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ABD için önemli insan hakları ihlallerinin nedeni 
olan bir büyük sorun ise sivil vatandaşların silahlan-
masıdır. Durumun ciddiyetini şu şekilde ifade etmek 
gerekir, ABD’de siviller, dünya genelindeki 1 milyardan 
fazla silahın yüzde 40’ına sahipler (Anadolu Ajansı, 
20.06.2018). Silahların, intiharlar dahil yılda yaklaşık 
40 bin kişinin ölümüne yol açtığı kayıtlanmıştır. ABD’de 
şiddet olaylarını araştıran Gun Violence Archive (GVA) 
isimli kurumun raporuna göre, sadece 2021 yılı içeri-
sinde 14 bin 723 cinayet ve ölümcül silahlı saldırı olayı 
yaşanmıştır (NTV, 21.09.2021). Bu rakamlar 2020 yılı 
için 19 bin civarı iken, 2019 yılında 15 bin civarındadır. 
Yıllar içerisinde silah artışı ile paralel olarak silahlı 
saldırı ve cinayet olaylarının da artması net bir biçim-
de görülmüştür.  2020 yılı Haziran ayında sivillere bir 
aylık silah satışı toplam 2,5 milyon adete yaklaşmıştır. 
Herkesin silahlandığı ya da kolay silahlanabildiği bir 
ülkede güvenlik güçlerinin “zayıf” olduğu yönünde bir 
algının oluşması insanları kendilerini savunmaya it-
mektedir (Özkan, 2020:2). 

ABD için önemli sorunlardan birisi de artan mülteci 
sayısıdır. Dünya genelinde İkinci Dünya Savaşı sonrası 
en büyük mültecilik ve göç hareketleri son 5 yıl içeri-
sinde meydana gelmiştir. Dünya üzerinde devam eden 
savaşlar ve çatışma iklimlerinin yarattığı gerginlikler 
kadar ekonomik gelir uçurumları da insanları göçmen 
statüsüne girmeye sevk etmektedir. Avrupa kıtasında 
meydana gelen göç hareketleri daha ziyade Ortadoğu 
ve Asya’da meydana gelen güvenlik problemleri kay-
naklı iken ABD’de meydana gelen mülteci akını Meksi-
ka sınırından ülkeye ekonomik sebeplerle iltica etmeye 
çalışan Latin kökenli bireylerden kaynaklıdır. 2020 ve 

Another major issue for the US, which is the source 
of serious human rights violations, is the militarizati-
on of civilian citizens. The seriousness of the problem 
should be stated as follows: Civilians in the United Sta-
tes own 40% of the world’s more than 1 billion guns 
(Anadolu Agency, 20.06.2018). Guns cause around 40 
thousand deaths per year, including suicides. Accor-
ding to the Gun Violence Archive (GVA), an organisation 
that investigates violence in the United States, there 
were 14,723 murders and deadly armed attacks in 2021 
alone (NTV, 21.09.2021). While these numbers are ex-
pected to be approximately 19 thousand in 2020, they 
are expected to be around 15 thousand in 2019. The 
prevalence of armed attacks and killings has certainly 
increased in tandem with the development of weaponry 
throughout the years. In June 2020, one-month civilian 
gun sales totaled 2.5 million units. People are more li-
kely to defend themselves if they believe the security 
forces are “weak” in a society where everyone is armed 
or can quickly obtain weapons (Özkan, 2020:2).

The increasing number of refugees is a major issue 
for the USA. The world’s largest refugee and migrant 
flows since World War II have occurred in the previous 
five years. People seek immigrant status as a result of 
ongoing wars and tensions produced by conflict clima-
tes, as well as economic income disparities. While mig-
rant patterns in Europe are mostly driven by security 
concerns in the Middle East and Asia, the refugee flow 
in the United States is driven by individuals of Latin ori-
gin seeking economic asylum in the US from the Mexi-
can border. Using the global pandemic as an excuse, 
US authorities halted all transactions involving asy-

Şekil 11: Guantanamo Cezaevi
 Guantanamo Prison
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2021 senesinde ABD yetkilileri, küresel pandemiyi de 
bahane göstererek, Meksika sınırındaki sığınmacılarla 
ilgili tüm işlemleri durdurmuş ve sadece 2020 Mart ve 
Eylül ayları arasında, 13 bin civarında refakatsiz çocu-
ğun da aralarında bulunduğu, yaklaşık 330 bin göçmen 
ve sığınmacıyı hukuka aykırı biçimde gözaltına alarak 
sınır dışı etmiştir (Uluslararası Af Örgütü, 2021:34). 

3.5. Rusya Federasyonu’nun Neden Olduğu İnsan 
Hakları İhlalleri 

2020 ve 2021 yıllarında Avrupa İnsan Hakları Mah-
kemesi (AİHM) kararlarına bakıldığı zaman, Avrupa 
bölgesinde en çok ihlali yapan ülke Rusya olarak karşı-
mıza çıkmaktadır (Euronews, 25/10/2021). Rusya, Mart 
2014’te Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol şehrini 
yasadışı ilhak etmiştir. Kırım’ın Rusya tarafından il-
hak edilmesi ve Ukrayna’nın doğusunda çıkan olay-
lardan sonra Avrupa Birliği (AB), ABD ve bazı ülkeler 
Rusya’ya ekonomik yaptırım uygulamaya başlamıştır. 
Bu yaptırımlara rağmen Kırım üzerinde hak iddia et-
mekten geri durmayan Rusya, bölgenin elinde kalması 
için sert politikalar izleyerek bölge insanının hakları-
nı ihlal eden uygulamaları hayata geçirdi. AİHM, Ocak 
2021 tarihinde yapmış olduğu açıklamada, Ukrayna’nın 
Kırım’da Rusya’nın neden olduğu insan hakları ihlal-
lerinin soruşturulması için yapmış olduğu başvuruyu, 
kabul ettiğini ve ilgili soruşturmanın en kısa sürede 
başlayacağını belirtmiştir. 

Açıklamada, Rusya’nın Kırım’da askeri varlığını ar-
tırmasını haklı gösterecek hiçbir unsur ortaya koyama-
dığını ifade eden AİHM, Avrupa İnsan Hakları Sözleş-
mesinin (AİHS) yaşam hakkı, işkence yasağı, özgürlük 
ve güvenlik hakkı, adil yargılanma hakkı, özel ve aile 
hayatına saygı, düşünce, vicdan, din, ifade, toplantı ve 
dernek kurma özgürlüğü, eğitim hakkı, serbest dola-
şım özgürlüğü ve ayrımcılık yasağına ilişkin madde-
lerinin Rusya tarafından ihlal edildiğine ilişkin yapılan 
başvurunun incelenmesinin kabul edildiğini ifade et-
miştir (Anadolu Ajansı, 14.01.2021). Kırım Tatar Milli 
Meclisi verilerine göre 2014 yılında Rusya’nın işgali 
sonrası 30.000’e yakın Kırım Tatarı, Kırım’daki ev ve iş-
lerini terk ederek Ukrayna anakarasına ve diğer ülke-
lere sığınmak zorunda kalmıştır. Kırımda sürdürülen 
sert hukuksuz politikalar nedeniyle, 2014-2021 yılları 
arasında Kırım’da yaşayan Kırım Tatarlarının %9’u ya-
rımadayı terk etmiştir. 

lum seekers at the Mexican border in 2020 and 2021, 
illegally detaining and deporting approximately 330 
thousand immigrants and asylum seekers, including 
approximately 13 thousand unaccompanied children, 
between March and September 2020 alone (Amnesty 
International, 2021:34).

3.5. Human Rights Violations Committed by the 
Russian Federation

According to the European Court of Human Righ-
ts (ECHR) decisions from 2020 and 2021, Russia has 
the largest number of violations in the European region 
(Euronews, 25/10/2021). In March 2014, Russia illegally 
annexed the Autonomous Republic of Crimea and the 
city of Sevastopol. Following Russia’s annexation of 
Crimea and the events in eastern Ukraine, the Euro-
pean Union (EU), the United States (US), and a num-
ber of other countries imposed economic sanctions on 
Russia. Despite these sanctions, Russia, which did not 
hesitate to assert its claim of sovereignty over Crimea, 
implemented harsh measures to keep the region under 
control, as well as activities that violated the rights of 
the region’s people. The ECHR indicated in a statement 
issued in January 2021 that it found Ukraine’s appli-
cation admissible to examine human rights violations 
committed by Russia in Crimea and that the necessary 
inquiry would begin as soon as possible.   

The ECtHR stated in its statement that Russia 
could not provide any evidence to justify Russia’s inc-
reased military presence in Crimea. The ECtHR stated 
that the application regarding Russia’s violation of the 
right to life, the prohibition of torture, the right to fre-
edom and security, the right to a fair trial, the right to 
respect for private and family life, freedom of thought, 
conscience, religion, expression, assembly and asso-
ciation, the right to education, freedom of movement, 
and the prohibition of discrimination was found ad-
missible (Anadolu Agency, 14.01.2021). According to 
the Mejlis of the Crimean Tatar People, almost 30,000 
Crimean Tatars were forced to flee their homes and 
jobs in Crimea following Russia’s invasion in 2014, se-
eking safety on the Ukrainian mainland and in other 
countries. Because of Russia’s harsh illegal policies 
in Crimea, 9 percent of Crimean Tatars evacuated the 
peninsula between 2014 and 2021.
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Kırım’da Rusya tarafından ihlal edilen önemli bir 
hak da eğitim hakkıdır. Her toplumun kendi anadilini 
konuşma hakkı çok temel bir hak olarak değerlendiril-
melidir. 2014 yılına kadar Kırım Tatarca eğitim verilen 
milli okul sayısı 14 iken, işgalden sonra bu okulların 
milli okul olma statüsü kaldırılmıştır. UNESCO veri-
lerine göre, Kırım Tatar dili eğitimi verilen okulların 
sayısı 2013 yılında 384 iken 2020 yılında bu sayı 133’e 
düşmüştür. Yine UNESCO verilerine göre Kırım Tatar 
dili eğitimi alan öğrencilerin sayısı 2013 yılında 18.020 
iken bu sayı 2020 yılında 1879’a inmiştir (Kırım Türkleri 
Raporu, 2020:7).

Kırım’da Rusya tarafından sürdürülen sistematik 
insan hakları ihlallaerinin bir diğer boyutu keyfi gö-
zaltı ve tutuklamalarda karşımıza çıkmaktadır. Her iki 
günde bir geçerli sebep olması aranmaksızın, Kırım 
Tatarlarına ait evler ve işyerlerine baskın gerçekleş-
tirilmekte, aramalar yapılmakta ve bireyler gözaltına 
alınmaktadır (Kırım Türkleri Raporu, 2020:8).  Kırım’da 
2021 yılında 33’ü Kırım Tatarlarının evinde toplamda 53 
arama yapıldı. 330’u Kırım Tatarları hakkında olmak 
üzere toplamda 366 alıkonulma gerçekleştirildi. Dina-
mikler neredeyse hiç değişmedi; 2020’de 364 tutukla-
ma kaydedilmiştir. 2021 yılında işgal Kırım’da 167’si 
Kırım Tatarları hakkında olmak üzere toplamda 210 tu-
tuklama kararı alınmıştır. 210 tutuklama kararından: 
28’i mahkumiyet kararı, 40’ı idari dava çerçevesinde 
verilen tutuklama cezası, 252’si yeni tutuklama, 118’i 
tutukluluk süresinin uzatılması olarak kayda geçmiştir 
(Kırım Haber Ajansı, 26.01.2022). 

Rus yönetimi, Kırım’da halkı Rus vatandaşlığını ka-
bule zorlamaktadır. Rus pasaportu olmayan Kırımlılar, 
pek çok haktan yoksun bırakılmaktadır. Rus kimliği 
veya pasaportu sahibi olmayan Kırımlılar, çalıştıkları 
işten çıkarılabilir ve herhangi bir işe girmeleri engelle-
nebilir. Rus vatandaşlığına geçmeyen işçileri çalıştıran 
işverenlere para cezaları uygulanmaktadır. İnsan hak-
ları ihlaline devam eden Rusya, Rus pasaportu olma-
yanlar için sağlık hizmetlerinden yararlanmak, banka-
da hesap açtırmak veya kredi kartı almak; ev satmak, 
araç plakasını almak hakları imkansız hale getirilmiş-
tir (Morkva, 2021:387). Bu durum yerli Kırım halkı için 
ikili bir durum ortaya çıkarmaktadır. Çünkü dünya ge-
nelinde Rusya işgalini tanımayan devletler Rusya’nın 
Kırım için alınmasını zorunlu kıldığı pasaportları ge-
çersiz saymaktadır. 

The right to education is another essential right that 
Russia has violated in Crimea. Every society’s freedom 
to speak their mother tongue should be regarded as a 
fundamental right. While there were 14 national scho-
ols providing education in the Crimean Tatar language 
until 2014, their status as national schools was abo-
lished following the occupation. According to UNES-
CO data, the number of schools offering education in 
the Crimean Tatar language declined from 384 in 2013 
to 133 in 2020. Again, according to UNESCO data, the 
number of students receiving education in Crimean Ta-
tar declined from 18,020 in 2013 to 1879 in 2020. (Cri-
mean Turks Report, 2020: 7).

Arbitrary detentions and arrests are another di-
mension of Russia’s systemic human rights violation 
in Crimea. Every two days, without a valid justification, 
Crimean Tatar homes and workplaces are searched, 
searches conducted, and people detained (Crimean 
Turks Report, 2020:8). In 2021, a total of 53 searches 
were conducted in Crimea, with 33 of them taking pla-
ce in the residences of Crimean Tatars. A total of 366 
detentions were carried out, with 330 of them involving 
Crimean Tatars. The dynamics have remained largely 
unchanged: 364 arrests were recorded in 2020. In 
2021, there were 210 arrests in occupied Crimea, 167 
of them involving Crimean Tatars. 28 of the 210 arrest 
warrants resulted in a conviction, 40 in an administra-
tive case, 252 in a new arrest, and 118 in a jail period 
extension (Krim News Agency, 26.01.2022). 

The Russian government forces Crimeans to ac-
cept Russian citizenship. Many rights are denied to 
Crimeans who do not have a Russian passport. Cri-
means who do not have a Russian ID or passport may 
be dismissed and prevented from working. Employers 
who hire non-Russian citizens face fines. Russia, whi-
ch continues to abuse human rights, has made it hard 
for anyone without a Russian passport to obtain he-
alth care, open a bank account, buy a credit card, sell 
a house, or obtain a licence plate (Morkva, 2021:387). 
This situation creates a dual dilemma for the people of 
Crimea, because states around the world that do not 
recognise Russia’s occupation invalidate the passports 
that Russia has made mandatory for Crimea. 
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Pek çok Kırım vatandaşı 2014 öncesi sahip olduk-
ları Ukrayna pasaportunu hala saklamaktadır. Mosko-
va yönetimi, Kırımlı gençleri Rus ordusunda mecburi 
askerlik yapmaya zorlamaktadır. Rus ordusunda zo-
runlu askerlik yapmak istemeyenlere ise para ceza-
ları verilmektedir. Doğrudan Cenevre Sözleşmesi’nin 
51. maddesinin ihlal edilmesi demek olan bu baskıcı 
tutum, önemli bir insan hakkı ihlali olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

Rusya’nın hak ihlalleri sadece Kırım ile sınırlı de-
ğildir. Kazan, Tataristan bölgesinde sert politikasını 
devam ettiren Rus yönetimi, Tataristan’da açmış ol-
duğu davalar ile halkı sindirme politikası izlemektedir. 
Tataristan’da açılan davalar siyasi ve dini davalar ola-
rak ikiye ayrılmaktadır. Rusya bu davalarda Müslüman 
Tatarlar için, “terörist”; Tataristan’ın bağımsızlığından 
söz eden Tatarlar için “bölücü”; Tatarlara yapılan hak-
sızlıkları kaleme alan yazarlar için “aşırı” kavramlarını 
kullanarak sindirme ve ezme politikası sürdürmekte-
dir. Bu aynı zamanda pek çok insan hakkının da ihlal 
edilmesine neden olmaktadır (Kırım Türkleri Raporu, 
2020:13). Hukuki gerçekliği olmayan davalar açılarak 
binlerce Tatar haksız yere tutuklanmakta, yargılan-
makta, hapsedilmekte ve ağır para cezalarına çarptı-
rılmaktadır. Tutukluların sayısı net olarak bilinmemek-
tedir. Rusya her sene Tataristan’da terörist, bölücü, 
aşırı kavramları ile yapmış olduğu suçlamalar ile 50 ile 
80 arasında dava açılmasını sağlamaktadır. 

Temel haklar arasında bir hiyerarşinin varlığı, in-
san hakları hukukçularının çoğunluğu tarafından kabul 
edilmektedir. Ancak kimi haklar varlıkları ile demokra-
tik toplumun gelişimine en çok katkıyı sunabilmektedir. 
Bunlardan birisi de ifade hürriyetidir. İfade hürriyeti-
nin olmadığı bir yerde demokrasinin, hukukun geliş-
mesi söz konusu değildir. Rusya için de ifade hürriyeti 
kavramı sakıncalı bir hak olarak kabul edilmektedir. 
Rusya’da fikir özgürlüğü diye bir kavram yoktur. Sos-
yal medyada, basında Rusya’ya karşı yapılan eleştiriler 
suç olarak değerlendirilmekte ve eleştirenler “Rus-
ya’nın toprak bütünlüğünü bölme” suçuyla Rusya Ana-
yasası’nın 280. maddesi ile yargılanmaktadır. Bu yar-
gılamalarda ağır cezalar verilmekte, muhalifler uzun 
yıllar haksız yere cezaevlerinde tutulmaktadır.  2018 
yılının Kasım ayından 2020 yılının Ağustos ayına kadar 
tutuklu bulunan aslen Türk yazar ve siyasetçi Ayrat 
Dilmöhemmetov, bölgede Rusya’nın hakimiyetini sağ-

Many Crimeans still hold pre-2014 Ukrainian 
passports.The Moscow regime is pushing Crimean 
youth to serve in the Russian army as part of their 
mandatory military service. Those who refuse to serve 
their mandatory military service in the Russian army 
face fines. This oppressive attitude, which is a direct 
violation of Article 51 of the Geneva Convention, is a se-
rious violation of human rights.

Russia’s rights violations extend beyond Crimea. 
With the lawsuits it has filed in Tatarstan, the Russian 
government, which continues its aggressive policies in 
the Kazan, Tatarstan region, adopts a policy of intimi-
dation of the people. Political and religious lawsuits 
are the two types of lawsuits filed in Tatarstan. In the-
se cases, Russia pursues an intimidation and oppres-
sion policy by labelling Muslim Tatars as “terrorists,” 
Tatars who advocate Tatarstan’s independence as “se-
paratists,” and writers who write about injustices aga-
inst Tatars as “extremists.” Many human rights are 
also violated as a result of this (Crimean Turks Report, 
2020:13). Thousands of Tatars are unfairly detained, 
prosecuted, imprisoned, and sentenced to high fines 
as a result of unlawful litigation. The precise number 
of detainees is unknown. Every year, Russia assures 
that between 50 and 80 cases are brought in Tatarstan 
accusing people of being terrorists, separatists, and 
extremists. 

The majority of human rights scholars agree that 
there is a hierarchy of fundamental rights. However, 
certain rights can make the greatest contribution to the 
development of a democratic society. One of them is 
freedom of expression. No freedom of expression me-
ans no progress in democracy and the law. Freedom of 
expression is an unpleasant concept in Russia. In Rus-
sia, there is no such thing as free thought. Criticism 
of Russia on social media and in the press is conside-
red a crime, and critics are prosecuted under Article 
280 of the Russian Constitution for “dividing Russia’s 
territorial integrity.” In these cases, harsh penalties 
are imposed, and opponents are imprisoned for long 
periods of time. Ayrat Dilmöhemmetov, a Turkish wri-
ter and politician who was imprisoned from Novem-
ber 2018 to August 2020, is only one of the concrete 
examples of how Russia violated human rights in order 

HAK İHLALLERİ RAPORU HUKUK REPORT ON VIOLATION OF RIGHTS LAW 2020 - 2021

DÜNYA HAK 
İHLALLERİ 
RAPORU 
WORLD REPORT 
ON VIOLATIONS 
OF RIGHTS



100

lamak için nasıl insan hakları ihlalleri gerçekleştirdiği-
nin somut örneklerinden sadece bir tanesidir. 2020 yılı 
Ağustos ayında Rus hakimlerin vermiş olduğu kararla 
Dilmöhemmetov, teröre teşvik, sosyal medyada terörü 
aklama ve terör propagandası yapma suçlarından 30 
yıl ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırılmıştır (Kırım 
Türkleri Raporu, 2020:13).

Rusya’nın, Tataristan bölgesinde yapmış olduğu tu-
tuklamaların neredeyse tamamı keyfilik arz etmekte-
dir. Hiçbir suçu olmayan insanların evleri aranmakta, 
bilgisayar gibi özel eşyalarına el konulmaktadır. Rus yö-
netimine karşı sesi çıkanlar gözaltı ve tutuklamalarla 
susturulmaya çalışılmaktadır. 

Rusya’nın diğer devletler nezdinde en çok eleştiri 
aldığı bir diğer husus da siyasi muhalefet yapan isimle-
rin haksız yere uzun tutukluluk süreleri ile cezaevinde 
bulunmalarıdır. Aleksey Navalni bu isimlerden birisidir. 
Navalni, Rusya Muhalefet Koordinasyon Konseyi üyesi, 
İlerleme Partisi’nin lideri ve Yolsuzlukla Mücadele Vak-
fı’nın (FBK) kurucusudur. Rusya Başkanı Putin’e karşı 
yürüttüğü sert muhalefet ile bilinen Navalni, 2014’te 
zimmetine para geçirdiği suçlamasıyla ertelenmiş ha-
pis cezasına çarptırılmıştır. 2021 yılında son derece 
elverişsiz bir cezaevinde avukatları ile çok sınırlı gö-
rüştürülen Navalni’nin sağlık durumunun kötüleştiği 
ve elleri ile ayaklarında his kaybı görülmeye başlandığı 
iddia edilmiştir. Daha önce Uluslararası Af Örgütü de 
Navalni’nin işkence sayılabilecek koşullarda tutulduğu-
nu ve koşulların Navalni’yi yavaş yavaş öldürebileceğini 
belirtmişti. Rusya insan hakları ihlalleri karnesinde bu-
nun gibi kişi güvenliğini ortadan kaldıran keyfi hapis ce-
zalarının oldukça büyük insan hakları ihlallerine neden 
olduğu bilinen bir gerçektir (Euronews, 31.01.2021). 

3.6. Avrupa’da Meydana Gelen Hak İhlalleri 
ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 
Değerlendirmeleri

Avrupa merkezli insan hakları ihlallerinde Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi’nin düzenlemiş olduğu in-
san hakları sistemi referans olarak kabul edilmektedir. 
AİHS’i diğer uluslararası insan hakları sözleşmele-
rinden ayıran en önemli özelliği, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi (AİHM) gibi üye devletlerin vatandaşlarının 
bireysel başvuru yoluyla hak ihlallerine karşı haklarını 
arayabilecekleri bir koruma mekanizması getirmesidir. 

Her sene AİHM ocak ayının sonunda bir önceki 
sene kabul ettiği ihlal başvuruların ve sonuçların ista-

to maintain its dominance in the region. Dilmöhemme-
tov was sentenced to 30 years in prison in August 2020 
on counts of inciting terrorism, laundering terrorism, 
and spreading terrorist propaganda on social media, 
according to a judgement made by Russian judges in 
August 2020. (Crimean Turks Report, 2020: 13).

Almost all arrests in Russia’s Tatarstan region are 
arbitrary. People’s homes who are not guilty of any cri-
me are searched, and their personal possessions, such 
as laptops, are confiscated. Those who speak out aga-
inst the Russian government are subjected to detenti-
ons and arrests in an attempt to silence them.

Another issue that has received the most criticism 
from other countries is that political opponents are un-
fairly imprisoned for long periods of time. One of these 
names is Alexey Navalni. Navalni is a member of the 
Russian Opposition Coordination Council, the leader 
of the Progressive Party, and the founder of the An-
ti-Corruption Foundation (FBK). Navalni, known for his 
vehement opposition to Russian President Putin, was 
convicted of a suspended prison sentence on embezz-
lement charges in 2014. It was claimed that Navalni 
had very limited communication with his lawyers, and 
that his health deteriorated, with him losing feeling in 
his hands and feet, while imprisoned in a severely inap-
propriate prison in 2021. Amnesty International previ-
ously stated that Navalni was being held in conditions 
that might be deemed torture, and that the conditions 
could gradually kill him. It is a well-known fact that ar-
bitrary prison sentences like these, which jeopardise 
personal safety, raise a red flag for Russia as a flagrant 
violation of human rights (Euronews, 31.01.2021). 

3.6.Violations of Human Rights in Europe and 
European Court of Human Rights Evaluations

The European Convention on Human Rights is ac-
cepted as a reference for European human rights vi-
olations. The most important feature of the ECHR that 
distinguishes it from other international human rights 
conventions is that it includes a protection mechanism, 
such as the European Court of Human Rights (ECHR), 
through which citizens of member states can seek the-
ir rights against violations of their rights through indi-
vidual applications.

Every year, at the end of January, the ECtHR makes 
available to the public statistical data on the violation 
applications that it found admissible the previous year. 
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tistiki bilgilerini kamuoyu ile paylaşmaktadır. Bu tablo-
ya bakıldığında rakamların oldukça yüksek olduğu ve 
AİHS kapsamında insan haklarını koruyacağını beyan 
eden ülkelerde oldukça yüksek ihlal sayılarının varlığı 
dikkat çekmektedir. AİHM’e her başvuru bir hak ihlali 
olduğu anlamına gelmemektedir. Başvuru aşamasın-
da kabul edilmezlik kararı vererek başvuruları reddet-
tiği dosyalar oldukça fazladır. 

AİHM’nin 2021 yılı için yayımladığı ECHR – Analysis 
of Statistics 2021 raporunda yer alan bilgilere bakıldı-
ğında, 2021 sonunda en fazla hak ihlali başvurusu yapı-
lan ülkeler sıralamasında 17 bin 13 başvuru ile Rusya 
ilk sırada yer almaktadır(https://www.echr.coe.int/Pa-
ges/home.aspx?p=reports&c=). En çok başvuru yapılan 
ikinci ülke ise 15 bin 251 başvuru ile Türkiye’dir. Tür-
kiye’den sonra Ukrayna 11 bin 372 başvuru ile üçüncü 
sırada yer almaktadır. 

Üye devlet sayısının fazlalığı ve başvuruların oranı 
dikkate alındığında oldukça yoğun bir çalışma dönemi 
olan AİHM, 2020’de bin 901 başvuru hakkında karar 
vermişken, 2021’de yüzde 65 oranında bir artışla 3 bin 
131 karar vermiştir. 2021 yılındaki artış içerisinde yer 
alan kararlarda başvurular birleştirildiği için aslında 
bin 105 karar verilmiştir. 

Mahkemeye 2019 yılında 44 bin 250 başvuru yapıl-
mış olup, bunlardan 32 bin 961’i kabul edilemez bulun-
muş ya da kayıttan düşürülmüştür. 10.630’u ise ilgili 
taraf hükümete bildirilmiştir. AİHM’e bu yıl İç Tüzük 
madde 39 uyarınca bin 920 geçici tedbir talepli başvuru 
yapılmış olup, mahkeme bu başvurulardan 227’si hak-
kında geçici tedbir kararı vermiştir.

According to the ECHR - Analysis of Statistics 2021 
report, Russia ranks top among the nations with the 
highest number of applications for violation of rights 
at the end of 2021, with 17 thousand 13 applications 
(https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=report-
s&c=). Turkey comes in second in terms of application 
numbers, with 15 thousand 251 applications. Ukraine is 
ranked third, following Turkey, with 11,372 applications.  

Given the large number of member states and the 
high volume of applications, the ECtHR decided on 
1,901 applications in 2020, while making 3 thousand 
131 decisions in 2021, a 65 percent increase. In reality, 
1,105 decisions were made in 2021 as the applications 
were merged.

In 2019, the Court received 44,250 applications, 
32,961 of which were found inadmissible or dismissed. 
10,630 of them were reported to the government of the 
relevant party. This year, the ECtHR received 1,920 app-
lications requesting interim measures under Article 39 
of the Rules of Court, and the court issued interim me-
asures in 227 of these applications.

Looking at this table, it is clear that there are a dispro-
portionate number of violations in countries where the 
numbers are high and where governments declare that 
they would respect human rights under the ECHR. 
Every application to the ECtHR does not imply a violati-
on of rights. The number of cases when applications are 
rejected due to inadmissibility decisions made at the 
application stage is relatively significant.

Şekil 12: AİHM’e yıllar içerisinde 
yapılan hak ihlali başvuru 
sayıları, ECHR – Analysis of 
Statistics 2021

 Number of applications to 
the ECtHR for violation of 
human rights over the years
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2020 yılında aleyhine en çok ihlal kararı 173 karar 
ile Rusya Federasyonu hakkında verilmiştir. Türkiye 
hakkında verilen ihlal kararı ise 85’tir. Türkiye aleyhine 
2018 yılında 140, 2019 yılında 96 ihlal kararı verildiği 
dikkate alındığında, 2020 yılında Türkiye aleyhine veri-
len ihlal kararı sayısında bir önceki yıla göre yaklaşık 
%11,4 oranında bir azalma görülmektedir. 2021 yılında 
verilen 232 karar Rusya’ya, 197 karar Ukrayna’ya, 95 
karar Romanya’ya ve 78 karar Türkiye’ye karşı veril-
miştir. Bu karar içinde Avrupa İnsan Hakları Sözleş-
mesi’ni (AİHS) en çok ihlal eden ülkeler sıralamasında 
en az bir maddesinin ihlal edildiği 219 karar ile Rus-
ya birinci sırada yer almaktadır. Rusya’yı 194 karar 
ile Ukrayna ve 76 karar ile Romanya ile Türkiye takip 
etmektedir. Mahkeme önünde bekleyen davaların yüz-
de 24,2’si (17 bin) Rusya’ya, yüzde 21,7’si (15 bin 250) 
Türkiye’ye, yüzde 16,2’si (11 bin 350) Ukrayna’ya, yüzde 
8,1’i (5 bin 700) Romanya’ya aittir. 

AİHM önünde mevcut bulunan başvuruların geldi-
ği ülkelerin nüfusları ile kıyaslandığında en çok ihlal 
gelen ülke sıralaması değişmektedir. AİHM tarafından 
2020 yılı için işleme konulan ve karar bekleyen dava 
başvuruları ülkelerin nüfuslarına orantılı ele alındığın-
da; Karadağ 10 bin kişiye 3,5 dava başvurusuyla ilk sı-
rada yer alıyor. Bu ülkeyi sırasıyla Sırbistan (2,5), Bos-
na-Hersek (2,49), Lihtenştayn (2,31) ve Letonya (2,17) 
izlemektedir. Ortalamanın 0,5 olduğu bu klasmanın en 
altında Birleşik Krallık (0,04), Almanya (0,07), İrlanda 
(0,08) ve İspanya (0,09) yer almaktadır. Türkiye ise 10 
bin kişiye 1,09 dava başvurusuyla ortalamanın üstünde 
bulunmaktadır.

With 173 decisions, the Russian Federation received 
the highest number of violation decisions in 2020. There 
have been 85 decisions in which Turkey has been found 
to be in violation. Given that 140 violation decisions were 
made against Turkey in 2018 and 96 in 2019, the number 
of violation decisions against Turkey in 2020 declined by 
11.4 percent compared to the previous year. In 2021, 
232 decisions were made against Russia, 197 against 
Ukraine, 95 against Romania, and 78 against Turkey. 
Russia ranks top among the countries that breach the 
European Convention on Human Rights (ECHR) the 
most, with 219 decisions in which at least one article 
is violated. Russia is followed by Ukraine (194 decisi-
ons), Romania (76 decisions), and Turkey (76 decisions). 
There are 17 thousand (24.2 percent) Russian cases, 15 
thousand 250 (21.7 percent) Turkish cases, 11 thousand 
350 (16.2%) Ukrainian cases, and 5 thousand 700 (8.1 
percent) Romanian cases pending before the court.

When the populations of the countries from which 
the applications to the ECtHR came are compared, the 
ranking of the countries with the highest number of vi-
olations changes. When the applications processed by 
the ECHR for 2020 and those still pending are com-
pared to the population of the countries, Montenegro 
comes in first with 3.5 applications per 10,000 people. 
This is followed by Serbia (2.5), Bosnia and Herzego-
vina (2.49), Liechtenstein (2.31), and Latvia (2.17). The 
United Kingdom (0.04), Germany (0.07), Ireland (0.08), 
and Spain (0.09) rank last in this group, with an average 
of 0.5. Turkey, on the other hand, is above average, with 
1.09 cases per 10,000 people. 

Şekil 13:  AİHM’ye yapılan Türkiye ile 
ilgili başvuru sayısı

 Number of applications 
regarding Turkey to the 
ECtHR
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AİHS’e taraf olup AİHM’in yargı yetkisini kabul eden 
devletlerde meydana gelen hak ihlallerinin yıllık bi-
lançosunun ilan edildiği AİHM raporu oldukça kıymet-
lidir. Aynı raporda AİHS bölgesinde taraf devletlerce en 
az bir hak ihlal edilmek suretiyle en çok ihlal edilen 
haklar sırayla; özgürlük ve kişi güvenliği hakkı, işkence 
yasağı, adil yargılanma hakkı, etkili başvuru hakkı, özel 
hayata ve aile hayatına saygı haklarıdır. 

Avrupa merkezli hak ihlallerine bakıldığında 
AİHM’nin vermiş olduğu ihlal kararları ve istatistiki 
bilgiler, insan hakları ihlallerini araştıranlar için bir 
noktaya kadar önemli yönlendirme yapsa da yapbo-
zun eksik parçaları misali bu tabloya gir(e)meyen insan 
hakları ihlalleri de mevcuttur. Özellikle Avrupa kıtasın-
da yükselen İslamofobi olarak tanımlanan İslam kar-
şıtlığı, son yıllarda çok fazla hak ihlalini beraberinde 
getirmiştir. Din ve inanç hürriyeti hakkı ile ayrımcılık 
yasağı hakkının ihlal edilmesi ile yoğunluklu olarak iş-
lenmektedir. Avrupa ülkelerindeki aşırı sağcı popüliz-
min etkisiyle, ırkçı ve İslam düşmanı saldırıların hem 
sayı hem de şiddet itibariyle kaygı verici boyutlara ulaş-
tığı ifade edilebilir. 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı 
(YTB)’nın yayımlamış olduğu rapora bakıldığında, 2020 
yılında Türk vatandaşlarını hedef alan 28 ülkede 389 
saldırı gerçekleşirken, 19 ülkede de hak ve özgürlükle-
re dair 171 olumsuz düzenleme mevzuata eklenmiştir 
(YTB Rapor, 2021).

The ECtHR report, which reveals the annual situati-
on of rights violations in states that are parties to the 
ECHR and acknowledge the ECtHR’s jurisdiction, is 
extremely valuable. In the same report, states parties 
in the ECHR region violated at least one right, with the 
most violated rights being the right to freedom and se-
curity of person, the prohibition of torture, the right to 
a fair trial, the right to an effective application, and the 
right to respect for private and family life.

When we look at European-based rights violations, 
we see that while the ECtHR’s violation judgements and 
statistics provide vital assistance for those investigating 
human rights violations, there are still human rights 
violations that are omitted from the picture. Anti-Isla-
mism, sometimes known as Islamophobia, has resul-
ted in several human rights violations in recent years, 
particularly on the European continent. Violations of 
the right to freedom of religion and belief, as well as the 
right to be free from discrimination, are widespread. 
With the rise of far-right populism in European count-
ries, racist and Islamophobic attacks have reached fri-
ghtening levels in terms of both quantity and violence.

According to the Presidency for Turks Abroad and 
Related Communities (YTB), 389 attacks targeting Tur-
kish citizens were carried out in 28 countries in 2020, 
while 171 negative regulations related to rights and 
freedoms were added to the legislation in 19 countries 
(YTB Report, 2021). 

Şekil 14:  2020 Yılında Yurt Dışındaki 
Türk Vatandaşlarını 
Hedef Alan Nefret Saikli 
Saldırıların Ülkelere Göre 
Oransal Dağılımı. YTB 
Rapor, 2021:6

 Proportional Distribution 
of Hate-motivated Attacks 
on Turkish Citizens Abroad 
by Country in 2020. YTB 
Report, 2021:6
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Almanya genelinde 2020 yılında Müslümanlara ve 
Müslüman kuruluşlara yönelik 900’den fazla saldırının 
kayıt altına alındığı açıklanmıştır. Bu saldırılardan bir 
tanesi ise sadece Almanya genelinde değil bütün Avru-
pa’da ses getirmiştir. 19 Şubat 2020’de Hanau kentin-
de düzenlenen ve aralarında Türklerin de bulunduğu 9 
kişinin katledildiği ırkçı saldırı, Almanya ve Avrupa’da 
ırkçılığın geldiği noktayı gösteren bir örnektir. Saldırı-
nın soruşturmasını yapan bölge savcılığı yaptığı açık-
lamada, “saldırının derin ırkçı duygularla işlendiğinin 
tespit edildiğini” açıklamış ve üst düzey bir kabul olarak 
kayıtlara geçmiştir (Deutsche Welle, 16.12.2021).  

Alman İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2020 yılında 
her gün en az iki İslam düşmanı saldırı gerçekleşmiş-
tir. Bu İslam düşmanı saldırıların içinde de en az 205 
saldırının doğrudan vatandaşları etkileyen saldırılar ol-
duğu tespit edildi. 2014 ila 2020 yılları arasında sadece 
Almanya’da 700’den fazla cami saldırısı gerçekleştiril-
miştir. Almanya’da araştırma yapan Fundamental Ri-
ghts Agency tarafından birkaç yıl önce yapılan bir araş-
tırmanın verilerine göre, Müslümanlara karşı işlenen 
nefret suçlarının yalnızca yüzde 17’sinin belgelendiği 
görülmektedir (Anadolu Ajansı, 29.12.2021). 

Fransa’da 2020 yılında şahısları hedef alan üç saldı-
rıda 3’ü Ermeni ırkçılar tarafından olmak üzere 6 Türk 
yaralanırken 1 cami de kundaklanmaya çalışılmıştır. 
Camilere yönelik biri havai fişekle cemaati hedef alan 
4 fiziksel saldırı, 3 dernek saldırısı, 1 okula saldırı, aynı 
Türk işletmesine 2 saldırı, 1 konuta saldırı, 1 araca sal-
dırı, fiziksel olmayan nefret söylemi ve tehdit niteliğinde 
ise 24 vaka kayıtlara yansımıştır (YTB Rapor, 2021:10). 

Six Turks were injured in three attacks on individuals 
in France in 2020, three of which were carried out by Ar-
menian racists, and an attempt was made to set fire to 
a mosque. 4 physical attacks on mosques, including one 
that used fireworks to target the congregation, 3 attacks 
on associations, 1 attack on a school, 2 attacks on the 
same Turkish business, 1 attack on 1 house, 1 attack on 
a vehicle, non-physical hate speech, and 24 cases of th-
reatening nature were recorded (YTB Report, 2021:10).

According to official figures, more than 900 attacks 
on Muslims and Muslim groups were reported in Ger-
many in 2020. One of these attacks hit the headlines 
not only in Germany, but throughout Europe. The racist 
attack in Hanau on February 19, 2020, which killed 9 
people, including Turks, demonstrates the point of ra-
cism in Germany and Europe. The district prosecutor’s 
office, which investigated the attack, stated that “it was 
found that the crime was committed with deep racist 
feelings,” and that this was documented as a high-level 
acknowledgment (Deutsche Welle, 16.12.2021).

According to data from the German Ministry of In-
terior, at least two anti-Islamic attacks occurred every 
day in 2020. At least 205 of these anti-Islamic attacks 
directly affected citizens, according to the investigati-
on. More than 700 mosque attacks were conducted in 
Germany alone between 2014 and 2020. According to 
data from a survey conducted a few years ago by the 
Fundamental Rights Agency, which undertakes resear-
ch in Germany, just 17 percent of hate crimes against 
Muslims are reported (Anadolu Agency, 29.12.2021).

 

Şekil 14:  2020 Yılında Yurt Dışındaki Türk 
Vatandaşlarını Hedef Alan Nefret Saikli 
Saldırıların Motivasyon Sebepleri. YTB 
Rapor, 2021:7

 Motivations for Hate-motivated Attacks 
on Turkish Citizens Abroad in 2020. YTB 
Report, 2021:7
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Fransa sadece ırkçılık ile değil aynı zamanda din ve 
inanç hürriyeti hakkına aykırı kararlar alarak hak ihla-
line neden olmuştur. 2020 yılı Kasım ayında yayımlanan 
genelge ile 2021 Temmuz itibariyle kümes hayvanları-
nın İslami usullere göre kesilmesi yasaklanmıştır. Açık 
bir biçimde inanç hürriyeti hakkına aykırı bir karar alı-
narak hak ihlali gerçekleştirilmiştir. 

Fransa İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılı içeri-
sinde kurulan “İhbar hattı” oldukça ses getirmiştir. Ba-
kanlık bu uygulama ile, “İslami radikalleşme” ile mü-
cadelede Fransız vatandaşlarından bu tür faaliyetlerin 
içinde olan kişileri ihbar etmelerini istemiştir. Modern 
bir fişleme tekniği Fransa İçişleri Bakanlığınca doğru-
dan vatandaşlarına teklif edilmiş ve ülkede Müslüman-
lar fişlenmeye başlanmıştır.  Yine 2021 yılının Şubat 
ayında yapılan yasa değişikliği ile 18 yaşından küçük 
kız çocuklarının kamusal alanlarda başörtüsü takma-
sı, havuzlarda tesettür mayo giyilmesi yasaklanmıştır. 
Fransa son 3 senede “teröre finansman sağlamak” 
suçlamasıyla ülke genlinde 43 camiyi kapatmıştır. Bu 
ibadet hürriyetinin, inanç hürriyetinin alenen ihlalidir 
(Boyraz, 31.07.2021, Sabah). 

4. COVİD-19 Küresel Pandemisi ve 
Hak İhlalleri

Dünya genelinde son 2 senenin belki de en önemli 
gündemi küresel COVİD-19 salgınıdır. 11 Mart 2020 ta-
rihinde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi 
ilan edilmiştir. Pandemi; dünyada birden fazla ülkede 
veya kıtada, çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gös-
teren salgın hastalıklara verilen genel isimdir. 

Küresel salgın yapısı gereği siyasi ve medeni hakları 
etkileyen ve sivil alanı daraltan bir etkiye sahiptir. Co-
vid-19, insan haklarıyla ilgili iki temel gerçeği pekiştir-
miştir: Birincisi, insan hakları ihlalleri hepimize zarar 
verir, ikincisi, insan hakları evrenseldir ve hepimizi korur.

Pandemi ilanıyla küreselleşen bir problem olan 
Covid-19, olağan dönem uygulamalarının olağanüstü 
dönem uygulamaları ile karışık uygulandığı bir dönem 
haline gelmiştir. Salgın hastalık döneminde ülkesin-
de olağanüstü hal ilan ederek tedbirlerini buna uygun 
alan ülkeler olduğu gibi, olağanüstü hal ilanına gerek 
duymaksızın hastalıkla mücadele etmeye başlayan ül-
keler de olmuştur. 

France has violated human rights not only via ra-
cism, but also through decisions that violate the right 
to freedom of religion and belief. The slaughter of chi-
ckens using Islamic ways is prohibited as of July 2021, 
according to a circular issued in November 2020. A vi-
olation of the right has occurred by making a decision 
that clearly violates the right to freedom of belief.

The “Hotline for Reporting a Crime,” launched by 
the French Interior Ministry in 2021, has created qu-
ite a stir. The Ministry requested French citizens to 
report anyone engaging in such activities in the fight 
against “Islamic radicalization” through this practi-
ce. The French Ministry of Interior directly offered a 
new tagging system to its citizens, and Muslims in the 
country began to be labeled. Again, with the February 
2021 amendment, girls under the age of 18 are pro-
hibited from wearing headscarves in public and from 
wearing hijab swimsuits in pools. France has closed 
43 mosques around the country in the previous three 
years on accusations of “funding terrorism.” This is a 
flagrant violation of religious and belief freedom (Boy-
raz, 31.07.2021, Sabah).

4. COVID-19 Pandemic and Human 
Rights Violations

Perhaps the most critical matter on the global 
agenda over the last two years has been the global 
COVID-19 pandemic. The World Health Organization 
(WHO) declared a pandemic on March 11, 2020. The 
term “pandemic” refers to epidemic diseases that 
spread throughout a large geographic area, in more 
than one country or continent.

Because of its nature, the global pandemic has an 
impact on political and civil rights as well as shrinks 
the civil space. COVID-19 has underlined two key hu-
man rights principles. First, violations of human rights 
affect us all; second, human rights are universal and 
protect us all. 

With the announcement of the pandemic, COVID-19 
has become a multinational concern, and it has beco-
me a period when state of emergency measures were 
adopted alongside regular regulations. While some 
countries declared a state of emergency and imple-
mented appropriate measures, others began fighting 
the disease without the necessity of a declaration of 
emergency. 
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Hukuk açısından pandemi ilanı pek çok temel insan 
hakkına erişim noktasında bireylerin önüne mecburi 
imkansızlıklar getirmiştir. Bireylerin yakın temasının 
yasaklandığı, kalabalık ortamlarda bulunmanın tavsiye 
edilmediği hastalık döneminde en çok etkilenen hak-
lar; eğitim, çalışma, sağlık, seyahat etme hürriyeti, kişi 
özgürlüğü ve güvenliği hakları olmuştur. 

Günümüzde devletlerin anayasalarına ve uluslara-
rası insan hakları sözleşmelerinde temel hak olarak 
yer alan eğitim hakkı, devletlerin bu hakka ilişkin yü-
kümlülüklerini de ortaya koymaktadır. Pandemiyle mü-
cadelenin gerekli kıldığı sosyal izolasyon/mesafe uy-
gulaması nedeniyle bu süreçte zorunlu eğitim kesintisi 
yaşayan ülkeler, etkili tedbir yöntemi olarak okulların 
yüz yüze eğitime ara verilmesine karar vermiştir. Yüz 
yüze eğitime ara verilmesinden sonra neredeyse bütün 
eğitim faaliyetleri online olarak devam ettirilmiştir. 

Eğitim hakkının sağlaması gereken bireyler arasında 
fırsat eşitliğini sunması amacı, pandemide bütün eğitim 
faaliyetlerinin çevrimiçi platformlara aktarılmasıyla ilk 
etapta sağlanmış gibi gözükse de teknoloji üzerinden 
sunulan eğitim hizmetinde “dijital okuryazarlık beceri-
si” açısından var olan farklılaşmanın görece bir eşitsiz-
lik durumuna yol açtığı gözlemlenmiştir (Kılıç, 2020:7). 

Covid-19 küresel salgınını kontrol altına almak adı-
na birçok ülke ulusal sınırlarını kapatmıştır. Dışarıdan 
insanların ülkeye girişi yasaklandığı gibi belli dönem-
lerde yurt dışına çıkışlar da yasaklanmıştır. Bir tedbir 
olarak uygulanan bu yasaklama ile insanların seyahat 
etme hürriyetinin önüne geçilmiş ve bu hak kullanıla-
maz hale gelmiştir. 

Pandemide sığınma hakkı kapsamında başka bir 
ülkede bulunan mülteciler de çok ciddi mağduriyet 
yaşayan gruplar arasındadır. Pek çok ülke sınırlarını 
kapatınca göçmenler bir kez daha yersiz kalmışlardır. 
Sınırlarda oldukça elverişsiz şartlarda bekleyen kadın 
ve çocuk ağırlıklı mülteci grupları, ülkelerine de döne-
meyecek durumda olduklarından telafisi mümkün ol-
mayan ölüm, hastalık, sakatlık durumları meydana gel-
miştir. Özellikle Suriyeli ve Afgan göçmenlerin Avrupa 
kapılarında karşılaştıkları bu gayri insani tutum ve dav-
ranışlar, insan hakları ihlalleri olarak kayda geçmekte-
dir. Maalesef küresel salgın, pek çok ülke için mülte-
cilerin “ülkeye alınmama” tutumuna gerekçe olmuştur. 

Sokağa çıkma yasakları olarak tabir edilen belli sa-
atler arasında dışarıya çıkmanın yasak olması tedbiri 

In terms of legislation, the declaration of a pande-
mic has made it mandatory for people to be denied 
access to several basic human rights. Education, job, 
health, freedom to travel, personal freedom, and secu-
rity are the rights most affected by illness, when direct 
contact with persons is forbidden and being in crowded 
places is not suggested.

Today, articles on the right to education, which is re-
cognised as a fundamental right in state constitutions 
and international human rights conventions, demons-
trate the states’ obligations regarding this right. Beca-
use the fight against the epidemic necessitates social 
isolation/distance practise, countries that experienced 
a compulsory education interruption in this process 
have decided to suspend face-to-face education in 
schools as an effective preventative measure. After fa-
ce-to-face education was discontinued, practically all 
educational activities were conducted online.

During the pandemic, the goal of providing equal 
opportunity for individuals in terms of the right to edu-
cation appears to have been achieved in the first place 
by shifting all educational activities to online platforms. 
In spite of the fact that all educational activities were 
moved online during the pandemic, it has been noticed 
that the differences in “digital literacy abilities” between 
students in the education services provided by techno-
logy lead to a state of relative inequality (Kılıç, 2020: 7).

Many countries have closed their borders in order 
to contain the global COVID-19 pandemic. Foreigners 
were not only barred from entering the country, but 
they were also barred from travelling overseas during 
specified times. As a result of this precautionary ban, 
people’s freedom to travel has been restricted, and 
this right has been ineffective.

Refugees in another country exercising their right 
to refuge during the pandemic are among those who 
have suffered greatly. Immigrants were once again 
displaced when numerous countries closed their bor-
ders. Because the refugee groups, primarily women 
and children, who were waiting in deplorable conditi-
ons at the borders were unable to return to their count-
ries, death, illness, and disability situations arose that 
could not be compensated. These inhumane attitudes 
and practises, particularly those encountered by Sy-
rian and Afghan immigrants at Europe’s borders, are 
documented as human rights violations. Unfortunately, 
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pek çok dünya ülkesinin başvurduğu ve etkili kabul et-
tiği bir yöntem olmuştur. Seyahat etme hürriyeti başta 
olmak üzere, çalışma hakkı ve kişi hürriyeti ve güvenliği 
hakkının ihlal edilip edilmedi tartışmaları bu dönemde 
sıkça yapılmıştır. Her ülkenin kendi ulusal mevzuatla-
rında sahip oldukları insan haklarının belli koşullarda 
nasıl sınırlandırabileceği yazılıdır. Özellikle özel durum-
lar için ülkelerin pek çoğu olağanüstü hal ilan ederek, 
istisna dönemi hukuk kurallarını devreye almıştır. Ola-
ğanüstü hal dönemleri hukuk dışı olarak kabul edil-
memelidir. Bu dönemlerle, olağan dönenin tekrara 
egemen olması için hukukun araç olarak aktif olması 
gereken bir dönem anlatılmak istenmektedir. Bu sebep-
le devletlere geniş karar alma imkanı sunabilmektedir. 
Olağan dönemlerde haklar ve hürriyetleri sınırlamak 
çok daha zor ve uzun prosedüre tabi iken olağanüstü hal 
ilan edildiğinde çok daha pratik olabilmektedir. 

Avrupa devletleri yapmış oldukları sınırlamalarda, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 5. maddesi hü-
kümlerini esas almışlardır. Söz konusu madde hükmü-
ne göre, bir kimsenin “bulaşıcı bir hastalık yayabilecek” 
durumda olması sebebiyle de kişi hürriyeti sınırlandı-
rılabilir denmektedir. Ülke mevzuatlarında salgın has-
talıkla mücadele için alınacak bu tedbirlerin olağan 
dönemlerde değil olağanüstü dönemlerde mümkün 
olduğunu düzenleyen kuralların varlığına rağmen yö-
neticilerin olağan dönemde olağanüstü dönem uygu-
lamaları yapması, maalesef salgın sürecinde karşıla-
şılan insan hakları ihlalleri olarak kayda geçmektedir. 

the global epidemic has been the cause of many gover-
nments’ “not let in” attitude toward refugees.

Curfews, which ban going out between specific 
hours, are a measure that many countries throughout 
the world have used and acknowledged as effective. 
During this time, there was a lot of debate about whet-
her the right to work, notably the freedom to travel, and 
the right to personal freedom and security, were being 
violated. Each country’s national legislation specifies 
how they can limit their citizens’ human rights under 
certain conditions. Most countries have declared a sta-
te of emergency and implemented exception period le-
gal regulations, particularly in extraordinary instances. 
A state of emergency should not be considered illegal. 
It is intended that these periods define a period in whi-
ch the law must be active as a tool in order to return 
to the ordinary era. As a result, it provides the states 
with a wide range of decision-making options. While 
restricting rights and freedoms is far more difficult 
and time-consuming in normal times, it might be much 
more feasible when a state of emergency is declared. 

European governments have based their limitati-
ons on the requirements of Article 5 of the European 
Convention on Human Rights. According to the provi-
sion, personal freedom may be restricted because a 
person may “spread a contagious disease.” Despite the 
existence of rules in the country’s legislation regula-
ting that these measures to combat the pandemic can 
only be taken during a state of emergency, the fact that 
administrators implement state of emergency during 
regular time is unfortunately recorded as human righ-
ts violations encountered during the pandemic.
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Pandemi döneminde hastalığın sona ermesi için 
bütün dünya vatandaşlarının hastalığa karşı aşılanma-
sı tavsiyesi ile yeni bir tartışma başlamıştır. Tartışma 
bu aşının zorla uygulanıp uygulanamayacağı üzerinden 
gerçekleştirilmiştir. Zorla aşı yapmak, kişinin maddi 
manevi vücut bütünlüğüne müdahaledir. Kişinin vücut 
bütünlüğüne her müdahale, bir hak ihlaline sebebiyet 
vermez. Kamu sağlığının korunması amacıyla, kişile-
rin belirli hak ve özgürlüklerine müdahale edilebilir. 
Bu amaçla kişiler teşhis ve tedaviye hatta henüz hasta 
olmamakla birlikte, aşılama muamelesine tabi tutula-
bilirler. Bunun için temel koşul, bu müdahalenin kanuni 
dayanağının olmasıdır (TÜBA Rapor, 2020:24). Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi, “zorunlu aşı” uygu-
laması için sadece tıbbi zorunluluğun varlığını 
yeterli görmemekte, ilave olarak söz ko-
nusu zorunluluğun yanı sıra, kanuni 
dayanağın da olması gerektiğini 
kararında vurgulamıştır. 

Küresel salgının gün geç-
tikçe etkisinin bütün dünya-
da hissedilir olması ve sağlık 
sisteminin alarm vermesi ile 
ülkeler sırayla çeşitli idari 
önlemler almaya başlamış ve 
almaya devam etmektedir. Uy-
gulanacak tedbirlerin kimlere 
uygulanacağı hususunda istenen 
bilgi durumunun saklanması ve ya-
yılması hukuki olarak kişisel verilen 
korunması hakkına aykırılıkların da doğma-
sına neden olmuştur. Sağlık bilgileri kişisel mahremi-
yet alanında en hassas bilgi olarak tanımlanmaktadır. 
Çalışma hayatında işverenlerin işçilerinin ateş durum-
larını ölçmesi, düzenli test yaptırmaları ve sonuçları 
saklamaları, sağlık kuruluşlarına gidip gidilmediğinin 
araştırılması, çalışanın fiziksel sağlığına ilişkin bilgi-
ler vb. nitelikleri itibariyle kişisel sağlık verisidir. İşve-
renler sahip oldukları bu hassas verilerin saklanması, 
işlenmesi hususlarında hukuki yükümlülük altındadır. 
Maalesef bu bilgiler elde edildikten sonra yeterli dikkat 
ve özen yükümlülüğü yerine getirilmediği için çok fazla 
hak ihlali meydana gelmektedir. 

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Dünyada İnsan 
Hakları ve Demokrasi Avrupa Birliği 2020 Yıllık Rapo-

A new debate has begun, with the recommendation 
that all citizens of the world be vaccinated against the 
disease in order to end the disease during the pan-
demic period. The debate centred on whether or not 
this vaccine could be administered by force. Mandatory 
vaccination is an intrusion into a person’s bodily and 
moral integrity. Not every intervention in a person’s 
bodily integrity is a violation of their rights. Individual 
rights and freedoms may be infringed upon in order to 
protect public health. People can be subjected to di-
agnosis and treatment for this reason, even if they are 
not currently unwell, as well as vaccination treatment. 
The primary requirement is that this intervention has 
a legitimate basis (TÜBA Report, 2020:24). The Cons-

titutional Court of the Republic of Turkey did not 
consider medical necessity to be suffi-

cient for the application of “mandatory 
vaccination,” and highlighted in its 

decision that there should be a 
legitimate basis in addition to 
the declared requirement.

With the pandemic sprea-
ding globally and the health 
system alarming, countries 
have started and continue to 
take administrative steps one 

by one. The storing and sharing 
of the required information about 

who will be subjected to the mea-
sures has also resulted in violations of 

the right to data protection. In the sphere 
of personal privacy, health information is con-

sidered the most sensitive information. Employers take 
their employees’ temperatures, conduct frequent tests 
and hide the findings, examine if they travel to health 
institutions, and any information about the employee’s 
physical condition is personal health data. Employers 
are required by law to store and process this sensitive 
data. Unfortunately, too many violations of rights occur 
after receiving this information because adequate at-
tention and care are not provided.

The relationship between the pandemic and the 
exercise of rights was underlined by EU High Repre-
sentative Josep Borrell in the introduction to the Euro-
pean Union’s 2020 Annual Report on Human Rights 
and Democracy in the World: “The COVID-19 global 

Sağlık bilgileri kişisel 
mahremiyet alanında en hassas 
bilgi olarak tanımlanmaktadır. 
Çalışma hayatında işverenlerin 

işçilerinin ateş durumlarını ölçmesi, 
düzenli test yaptırmaları ve sonuçları 
saklamaları, sağlık kuruluşlarına gidip 
gidilmediğinin araştırılması, çalışanın 

fiziksel sağlığına ilişkin bilgiler vb. 
nitelikleri itibariyle kişisel sağlık 

verisidir.
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ru’nun girişinde pandemi ve hakların kullanımı ilişkisi-
ni şu şekilde ifade etmiştir: “COVID-19 küresel pande-
misi yalnızca sağlığımızı ve hayatımı tehlikeye atmakla 
kalmadı, aynı zamanda ekonomik ve sosyal eşitsiz-
likleri de arttırdı, aile içi şiddetin artmasına ve birçok 
çocuğun eğitim hakkından yoksun kalmasına neden 
oldu. Kamusal alanın daralmasına, dezenformasyonun 
yayılmasına ve otoriter eğilimlerin artmasına tanıklık 
ettik.” (AB, 21.06.2021). Borrel’in ifade ettiği eşitsiz-
likler, otoriter anlayışların hakimiyeti en büyük insan 
hakları ihlallerinin kaynağını teşkil etmektedir. 

BM Genel Sekreteri António Guterres, 22 Şubat 
2021 tarihinde The Guardian için bir makale kaleme 
almış ve bu makalenin başlığını, “Dünya, Covid-19’un 
Ardından Bir İnsan Hakları İhlalleri Salgınıy-
la Karşı Karşıya” olarak belirlemiştir 
(Guterres, 22.02.2021). Guterres, 
Covid-19’un, önceden var olan 
bölünmeleri, kırılganlıkları ve 
eşitsizlikleri derinleştirdiğini 
ve insan haklarında fay hatları 
da denilebilecek yeni çatlak-
lar açtığını ifade etmektedir. 
Bu dönemde amacının dışına 
çıkan bir uygulamanın da kimi 
devletlerce krizin fırsata çev-
rilmesi olarak tanımlanabilecek 
bir tutumla, muhalifleri ezmek, 
temel özgürlükleri suç haline getir-
mek, bağımsız raporlamayı susturmak 
ve sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini 
kısıtlamak için ağır güvenlik önlemleri ve acil durum 
önlemleri uyguladığı görülmektedir. 

Sonuç 
2020 ve 2021 yıllarının ağırlıklı gündemi küresel 

Covid-19 salgını olmuştur. Pandemide meydana gelen 
uygulamaların her birisi için ayrı raporlar yazılabilecek 
bir tecrübe birikimi meydana gelmiştir.  Salgının dünya 
genelinde sebep olduğu pek çok uygulama devletlerin 
sosyal, ekonomik, hukuki pek çok alanda sınav verme-
sine neden olmuştur. Bu sınavı iyi vermeye gayret eden 
dünya devletleri olduğu gibi, demokratik tutumların dı-
şına çıkarak makul olmayan yasaklarla hak ihlallerine 
neden olan devletler de olmuştur.

pandemic has not only jeopardised our health and life, 
but it has also increased economic and social dispari-
ties.” This has resulted in a rise in domestic violence 
and the deprivation of many children’s rights to educa-
tion. We’ve seen a reduction in public space, the spread 
of misinformation, and the emergence of authoritarian 
tendencies.” (European Union, 21.06.2021). The dispa-
rities expressed by Borrel, as well as the prevalence 
of authoritarian practices, are the source of the most 
serious human rights violations.

On February 22, 2021, UN Secretary-General Antó-
nio Guterres published an article in The Guardian titled 
“The World Faces a Pandemic of Human Rights Abu-
ses in the Wake of COVID-19” (Guterres, 22.02.2021). 
On February 22, 2021, UN Secretary-General António 

Guterres published an article in The Guardi-
an titled “The World Faces an Epidemic 

of Human Rights Violations After 
COVID-19” (Guterres, 22.02.2021). 

According to Guterres, COVID-19 
has deepened pre-existing divi-
des, vulnerabilities, and inequ-
ities while also opening up 
new fractures, which might 
be referred to as human righ-
ts fault lines. During this time, 
some states have used heavy 

security and emergency mea-
sures to oppress opponents, cri-

minalise fundamental freedoms, 
silence independent reporting, and 

restrict the activities of non-govern-
mental organisations, which can be defined 

as turning the crisis into an opportunity and going 
above and beyond its purpose.

Conclusion
The global COVID-19 pandemic has dominated the 

discussion for 2020 and 2021. There has been enough 
experience accumulated to write separate reports for 
each of the applications that occurred throughout the 
pandemic. Many behaviours brought about by the pan-
demic around the world have put states to the test in 
a variety of social, economic, and legal arenas. While 
there are states in the world that strive to satisfy this 
standard, there are also regimes that go beyond de-
mocratic attitudes and violate human rights through 
unjustified prohibitions.

In the sphere of personal 
privacy, health information 

is considered the most sensitive 
information. Employers take their 
employees’ temperatures, conduct 

frequent tests and hide the findings, 
examine if they travel to health 

institutions, and any information 
about the employee’s physical 

condition is personal health 
data. 
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Pandemi gündemi dışında dünyada meydana gelen 
insan hakları ihlalleri genel başlıklarıyla raporda orta-
ya konmaya çalışılmıştır. Bu ihlallerin bir kısmı siste-
matik şekilde devam edenlerdir. 2020-2021 hak ihlal-
lerini betimlerken aslında 2020 ve 2021’de hak ihlalleri 
yine çözülmedi demek yerinde olabilir. 

Filistin’de meydana gelen hak ihlallerinin on yıl-
lardır artarak devam etmesi, Doğu Türkistan’da  Çin 
Komünist yönetiminin her sene şiddeti arttırarak soy-
kırım yapması, ABD’nin dünyaya demokrasi ve insan 
hakları götürüyoruz iddiasıyla insan hakları kavramını 
kendi hukuksuzluklarına meşru bir zemin olarak kul-
lanması, demokrasinin beşiği olarak kendisini ifade 
eden Avrupa’nın konu ırkçılık, İslam olunca gösterdiği 
reflekslerle nasıl da ırkçı politikalar güttüğü, Suriye 
iç savaşı ile dünyanın en önemli gündem maddeleri 
arasına giren yoğun göç hareketlerinde insan hakları 
ve hümanizm vurgusu yapan Batı’nın nasıl insanlıktan 
uzak tutum ve davranışlar sergilediğini, Rusya’nın zor-
la işgal ettiği Kırım’da herkesi Ruslaştıma çabasına gi-
rerek sadece insan olmadan kaynaklı, insanların sahip 
oldukları haklarına erişmelerine sert biçimde izin ver-
memesi gibi pek çok hak ihlali 2020 ve 2021 yıllarında 
devam edegelmiştir. 

İnsanlığın ortak mirası olarak kabul edilen evren-
sel temel hakların gelişimi ve modern anlamda herkes 
için eşit ve özgürce uygulanabiliyor olması bir ütopya 
olmaya doğru gitmektedir. Orwell’ın, “Bütün hayvanlar 
eşittir ama domuzlar daha eşittir.” sözü günümüz dün-
yasında daha eşit olanların diğerleri üzerinde yarattığı 
hak ihlallerinde kendi yaptıklarını meşru görme sebebi 
olarak durmaktadır. 

Human rights violations that occurred outside of 
the pandemic were attempted to be highlighted in the 
report under general topics. Some of these violations 
are repeated on a regular basis. While describing ri-
ghts violations in 2020-2021, it may be fair to state that 
violations in 2020 and 2021 have yet to be rectified.

Many rights violations continued in 2020 and 2021, 
such as the ongoing violations of rights in Palestine 
for decades; the Chinese Communist administration’s 
increasing violence over years, committing genocide 
in East Turkestan; the United States using the concept 
of human rights as a legitimate ground for its own un-
lawfulness with the claim of bringing democracy and 
human rights to the world; the racist policies of Euro-
pe, which claims to be the centre of democracy, when 
it comes to racism and Islam; inhuman attitudes and 
behaviours of the West who emphasise human rights 
and humanism in the massive migration movements 
that have become one of the world’s most important 
discussion topics as a result of the Syrian civil war; 
and Russia’s aim to Russify everyone in the forcibly an-
nexed Crimea by denying them access to their rights is 
just inhuman.

The development of universal fundamental rights, 
which are regarded as humanity’s shared legacy, and 
the fact that they may be implemented equally and 
freely for everyone in the modern sense, is leading to 
a utopia. Orwell’s sentence, “All animals are equal, 
but some animals are more equal than others.” ser-
ves as justification for those who are more equal to 
defend their own behaviours while violating the rights 
of others. 
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Giriş 

Medya en basit çerçeveyle toplumun haberleşme, 
bilgilenme ve eğlenme ihtiyacını karşılamakla sorum-
ludur. Bunu yaparken kamu vicdanını temsil ve mü-
dafaa etmek, meseleleri farklı yönleriyle göstererek 
toplumsal kanıyı beslemek, temel kişisel ve yapısal 
haklara riayet etmek ve hem çeşitliliğe saygı duymak 
hem de toplumsal entegrasyonu pekiştirmek gibi görev 
ve rollere sahiptir. Tersten ifadeyle manipüle etmemeli, 
yargılayıcı olmamalı, muktedirin sözcülüğüne eğilme-
meli, malumat yığını oluşturmamalı, ifade özgürlüğü-
ne sığınarak kötülüğü kışkırtmamalı ve buna zemin 
hazırlamamalıdır. Tüm bu gereklilikler medya ihlaline 
dair kapsam ve detaylara gönderme yapmaktadır. Öte 
yandan medya dediğimiz şeyin yıllar önce tanımlandığı 
haliyle konvansiyonel araçları aştığının ve kişiselleşti-
rilmiş iletişim teknolojileriyle bütünleştiğinin altını çiz-
mek gerekmektedir. 

Bugün gazete ve dergi gibi yazılı basın bile dijital 
mecralara kaymakta, varlığını ve tüketilirliğini çevrimiçi 
sahada sürdürmektedir. En kadim medya araçlarından 
radyo artık bir aygıt olmaktan çıkmakta ve neredeyse 
tümüyle dekoratifleşerek mobil araçlara entegre ol-
maktadır. Televizyon dahil tüm ekranlar akıllı teknolo-
jiler vasıtasıyla internet ağına bağlanmaktadır. Bir za-
manlar toplu izleme etkinliğini temsil eden sinemaya 
gelince, o da artık tek bir perdeden değil; sayısız ekran-
dan izlenebilmektedir. Kitle iletişimi olarak kodlanage-
len medya günbegün bireyci yaşamı yücelten modern 
kültür tarafından yeniden kodlanmaktadır. Reklamlar, 
medyadan toplanan ve medyaya uygulanan algoritma-
lar mucibince “kullanıcısına özel” hale gelmektedir.       

Kendi kimliğimizi açık ettiğimiz, karşımızdaki kişiyi 
gördüğümüz, bir şekilde yüz yüze geldiğimiz, iletişim 
kurmak için zaman ve çaba harcadığımız ve sonuçla-
rını gözlemleyebildiğimiz çevrimdışı iletişimin aksine, 
bu çevrimiçi platformlarda kimlikler anonim, etkileşim 
emeksiz ve tepkiler belirsizdir. Yine de bu, geleneksel 
medyanın tümüyle işlevsiz ve kapsam dışı olduğu anla-
mına gelmemektedir. 

Nitekim henüz disiplinli ve kontrollü bilgi üretme ka-
biliyetine sahip olmayan, bu yönüyle de biraz başıboş 

Introduction 

Within its basic definition, media is responsible for 
meeting the society’s need for communication, infor-
mation and entertainment. In doing so, it has duties 
and roles such as representing and defending the pub-
lic conscience, nourishing the public opinion by presen-
ting the issues from different perspectives, respecting 
basic personal and structural rights, respecting diver-
sity and consolidating social integration. It should not 
manipulate by reversing the expressions, should not 
be judgmental, should not incline towards the words of 
the powerful, should not create a pile of information, 
should not provoke evil by taking refuge in freedom of 
expression and should not prepare the ground for it. All 
these requirements refer to the scope and details of the 
violation of media rights. On the other hand, it is neces-
sary to emphasize that what we call media goes beyond 
the conventional means as defined many years ago and 
integrates personalized communication technologies. 

Today, even print media such as newspapers and 
magazines are shifting to digital mediums and mainta-
ining their existence and consumerability in the online 
field. Radio, one of the most ancient media tools, is no 
longer a device and is integrated into mobile tools by 
becoming almost completely decorative. All screens, 
including televisions, are connected to the Internet 
network through intelligent technologies. As for the ci-
nema, which once represented a mass watching event, 
is no longer restricted to watching from a single scre-
en, but countless screens. The current media, which 
can be coded as mass communication, is being reco-
ded by modern culture, which glorifies individualist life 
every day. Ads become “user-specific” according to the 
algorithms collected from and applied to the media.    

Unlike off-line communication in which we expose 
our identities, somehow encounter and see the person 
in front of us, spend time and effort to communicate 
with them and are able observe the results of, in online 
platforms identities are anonymous, interaction is ef-
fortless and reactions are unclear. However, this does 
not mean that  traditional media is completely dysfun-
ctional and out of scope. 

As a matter of fact, social media, which does not yet 
have the ability to produce disciplined and controlled 
information and seems a little adrift in this aspect, lar-
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görünen sosyal medya, veri akışının kaynağını büyük 
oranda geleneksel medyadan almaktadır. Başka bir 
deyişle, editoryal süreçlerin işletildiği, bu anlamda alıcı 
kitlede görece ciddiyet algısına sahip olan geleneksel 
medya, bu “yeni medya”yı beslemektedir. 

Buna rağmen geleneksel ve dijital mecralar bağla-
mında medya ihlalleri bakımından birtakım farklılaş-
malar belirmektedir. Editoryal süzgeçten geçirilen, bel-
li bir hedef-kitleye yine önceden tayin edilmiş bir dille 
servis edilen haberler, sosyal medyada tümüyle kulla-
nıcıların kendi istedikleri form ve içerikle dağıtılmak-
tadır. Bunun sonucu olarak özellikle sosyal medyada 
ihlal ve istismar eğilimleri daha fazla görülmekte ve bu 
mecradaki denetim aynı oranda güçleşmektedir. Medya 
ihlalleri mevzuatının en önemli anahtar kelimelerinden 
birini oluşturan kişisel mahremiyetin çerçevesi de yine 
bu mecrada belirsizleşmektedir. 

Bu yönüyle raporda geleneksel medyadan olduğu 
kadar sosyal medyadan da bahsedilecek olmasının 
nedeni budur. Tam bu noktada, takip eden yıllarda 
medya ihlallerinin çok büyük çoğunluğunun sosyal 
medyada gerçekleşeceği ve analizlerin buraya yoğun-
laşacağı varsayılabilir. İhlaller çatısı altında medyayı 
bir bütün olarak önemli yapan şeyse, medyada beliren 
ve yayılan her türlü bilgi ve söylemin, hedef aldığı top-
lumun gündemini ve ilişki dokusunu belirliyor olması-
dır. Bu açıdan medyadaki ihlallerin yalnızca soyut bir 
alanda gerçekleştiğini düşünmek yerine tüm kültürel 
paradigmayı derinden derine biçimlendirdiğini gör-
mek gerekmektedir.           

Medya İhlali: Kapsam,  
Yöntem ve Çerçeve

Özellikle Türkçe literatürde “medyada hak ihlalle-
ri” şeklinde anahtar kelimelerle arama yapıldığında 
çalışmaların neredeyse tamamının medyayı özne (et-
kileyen) olarak değil; nesne (etkilenen) olarak varsay-
dığı gözlemlenmiştir. Oysa bu raporda da ele alındığı 
gibi, “medya ihlali” kavramı “medyaya yönelik” ihlal-
den ziyade bizatihi “medyada gerçekleştirilen” ihlal-
leri kapsamaktadır. Bu yaklaşım, medyanın ihlale yol 
açan basit bir vasıtaya indirgenmesini reddetmekte ve 
medyanın kendi kültürü içinde ihlalin öznesi olabile-
ceğini öngörmektedir. Raporda ihlale mevzu olabile-

gely derives the source of the data flow from traditional 
media. In other words, traditional media in which edi-
torial processes are operated and which in this sense 
has a perception of relative seriousness in the recei-
ving audience, feeds this “new media”.

Despite this, there are some differences in terms of 
media violations in the context of traditional and digital 
media. News that is filtered through an editorial filter 
and served to a certain target audience in a predeter-
mined language is distributed on social media in all the 
forms and content that users want. As a result of this, 
violation and abuse trends are seen more and more, es-
pecially on social media, and supervision in this medi-
um becomes difficult at the same rate. The framework 
of personal privacy, which constitutes one of the most 
important keywords of the legislation on media violati-
ons, is also becoming unclear in this medium. 

This is why in this aspect, social media will be men-
tioned as much as traditional media in the report. At 
this point, it can be assumed that the vast majority of 
media violations in the following years will occur on so-
cial media, thus the analysis will be concentrated on 
this. What makes media as a whole important under 
the umbrella of violations is that all kinds of informati-
on and rhetoric that appear and spread in media deter-
mine the agenda and relationship fabric of the society 
it targets. From this point of view, it is necessary to see 
that violations in the media deeply shape the entire cul-
tural paradigm, rather than thinking that they occur 
only in an abstract space.           

Media Violations: Scope,  
Method and Framework

In Turkish literature, especially when searching 
for keywords such as “rights violations in media”, it 
has been observed that almost all of the studies as-
sume media as an object(that is affected) and not as 
a subject(that affects). However, as discussed in this 
report, the concept of “media violation” covers violati-
ons “carried out in the media” personally, rather than 
a violation “directed at the media”. This approach re-
jects the reduction of the media to a simple means of 
causing a violation and stipulates that the media can 
be the subject of the violation within its own culture. In 
the report, discourses that may be related to violations 
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cek söylemler, medya organları ve aygıtları arasında 
herhangi bir öncelik veya tercih yapılmaksızın analiz 
kapsamına alınmıştır. Hiç şüphesiz, girişte vurgulan-
dığı gibi, yapısal farklılıkları nedeniyle geleneksel ile 
yeni medya bağlamlarında farklılaşmalar söz konusu-
dur. Bunda bu iki mecranın farklı işleyiş, farklı hukuki 
boşluk ve farklı denetleme mekanizmalarına sahip 
olmalarının etkisi vardır. 

Medya ihlali eksenli çalışmaların bir diğer önemli 
handikabı, bu analizlerin genellikle Batı perspektifin-
den ve çoğu kez kategorize edici ve yargılayıcı bir üslupla 
yapılmasıdır. Dahası bu perspektif, Batı-merkezli med-
ya ihlallerini göz ardı etmeye oldukça açık ve yatkındır. 
Yüksek fonlarla üretilmiş küresel medya raporlama 
merkezlerinin kimi zaman kendisinin de analizin 
sübjektifliğine istinaden hak ihlalleri yap-
tığı öne sürülebilir. Öyle ki bu raporla-
rın çerçevesi “ifade” veya “cinsiyet” 
özgürlüğü tartışmalarına indir-
gendiği gözlemlenmiştir. Ayrıca 
buna karşı eleştirel bir tutum 
sergileyen medya kuruluşları 
hedef gösterilmiş ve “radikal” 
olarak afişe edilmiştir.

Uluslararası sivil toplum 
tarafından eleştiri kapsamına 
pek alınmayan Batı medyası 
bu raporda incelemenin odağına 
oturtulmuştur. Bu odak yine Batı 
menşeli dijital platformlar ve sosyal 
medya sahiplikleri açısından da geçerli 
ve tutarlıdır. Analize konu edilen sorunsallara 
gelince, bunlar da yine Batı medyasının ötekileştirici 
ve yok sayıcı tavrını ortaya koymuştur. Somutlaştır-
mak gerekirse rapor, Türkiye dahil Batı-dışı toplum-
ları, mültecileri, ırkçılığı ve İslamofobi gibi analiz pa-
rametrelerini öne çıkarmıştır. Ayrıca sosyal medya 
bağlamıyla da gayrimeşru girişimler, bağımlılık yapıcı 
serbestlikler, kötü alışkanlıklar, istismarlar, ifşalar, 
yalan haberler, nefret suçları ve linç söylemleri gibi 
oldukça yaygınlaşan ve gittikçe sıradanlaşan, gücünü 
ve dahi tehlikesini de sıradanlaşmasından alan so-
runlar işlenmiştir.  

Raporda mercek altına alınan her bir haber, örnek-
lem kültürü içinde birer temsil olarak görülmelidir. 
Zira bu çalışmada 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan tüm 

are included in the scope of analysis without any prio-
rity or preference between media outlets and devices. 
Undoubtedly, as emphasized in the introduction, the-
re are differences between traditional and new media 
contexts due to their structural differences. This is be-
cause of the fact that these two channels have diffe-
rent functions, different legal loopholes and different 
supervisory mechanisms.     

Another important handicap of the studies on the 
axis of “media violations” is that these analyzes are 
usually conducted from a Western perspective and of-
ten in a categorizing and judgmental style. Moreover, 
this perspective is quite open and prone to ignoring 
West-centered media violations. It can be suggested 
that global media reporting centers produced with high 

funds sometimes commit rights violations 
based on the subjectivity of the analy-

sis itself. It has been observed that 
the framework of these reports 

has been reduced to discussions 
on freedom of “expression” or 
“gender”. In addition, media 
organizations that have a criti-
cal attitude towards this have 
been targeted and branded as 
“radical”.

The Western media, which 
has not been widely criticized 

by the international civil society, 
has been placed in the focus of 

the review in this report. This focus 
is also valid and consistent in terms of 

Western digital platforms and social media 
ownership. As for the problematic issues that have 
been analyzed, they have again revealed the margina-
lizing and ignoring attitude of the Western media. To 
make it concrete, the report highlights analysis para-
meters such as non-Western societies, including Tur-
key,  refugees, racism and Islamophobia, in addition 
to problems such as illegitimate ventures, addictive 
freedoms, bad habits, exploitations, disclosures, false 
reports, hate crimes and lynching discourses through 
social media, which are becoming increasingly wi-
despread and banalized and gaining their power and 
danger from banalization.  

Each news item covered in the report should be con-
sidered as a representation within the sample culture. 
Because it is not possible to fully bring up all the vio-

Medya ihlali eksenli çalışmaların 
bir diğer önemli handikabı, 

bu analizlerin genellikle Batı 
perspektifinden ve çoğu kez 

kategorize edici ve yargılayıcı bir 
üslupla yapılmasıdır. 
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ihlalleri eksiksiz biçimde gündeme getirmek mümkün 
olmadığı için, analizin kendisi medyatik söylemi tem-
sil eden örnek-haber, örnek-imge ve örnek-ifadelerle 
sınırlandırılmıştır. Benzer şekilde raporda medya or-
ganlarının tümünü içine alan bir “çetele” de tutulma-
mıştır. Bu açıdan bu çözümleme, medya kurumlarının 
değil; kurumlar üstü medya anlatısının deşifresi olarak 
değerlendirilmelidir. Raporun kurgusu da medya ku-
rumları sınıflandırmasıyla değil; “medya ihlali” bazlı 
alt-başlıklandırmalarla yapılandırılmıştır. Bu minvalde 
raporda ırkçılık, mültecilik, İslamofobi, koronavirüs, 
Batı-dışı toplumlar, Filistin ve Türkiye gibi odaklar tahlil 
edilmiş ve son bölümde yeni / dijital medya, siyasetin 
dizaynı, nefret suçları, mahremiyet, misenformasyon ve 
casus yazılımlar bağlamında incelenmiştir.

Irkçılık ve Mülteci 
Temsilleri

Medya ihlalleri arasında 
ırkçı eğilimler gösteren haber 
ve paylaşımlar, ırkçılık-karşı-
tı kampanyalara rağmen her 
geçen gün yükselmektedir. 
Üstelik bu eğilimler yalnızca 
medya kurumları tarafından 
değil, bazen şirketlerin reklam-
larında bile izlenebilmektedir. Ör-
neğin Almanya’da otomotiv firması 
Volkswagen, Mayıs 2020’de yayımladığı 
Instagram reklamında ırkçı bir video göster-
miştir (Espiner, 2020). Videoda beyaz bir kadın eli, 
kukla gibi kafasından tuttuğu takım elbiseli siyah bir 
erkeği, tanıtımı yapılan otomobilden uzaklaştırmakta 
ve anlamı “Küçük Sömürgeci” olan Petit Colon isimli 
kafeye doğru itmektedir. Dahası, tanıtımı yapılan aracın 
sloganı da, hakaret içeren “neger” kelimesini çağrış-
tırmaktadır. Geçmişte benzer bir reklamla gündeme 
gelen ve Nazi propagandası yapmakla suçlanan şirket 
(Farhi, 2013), gelen tepkilerin ardından özür dilemek 
zorunda kalmıştır. 

Siyahlarla ilgili başka bir ırkçılık skandalı, Facebook 
nedeniyle yaşanmıştır. Facebook’un yapay zeka uygula-
ması bir videoda görünen siyah erkekleri “primatlar” 
olarak etiketlemiştir. Oysa videoda primatları ve may-

lations covering the years 2020 and 2021 in this study, 
the analysis itself is limited to sample-news, sample-i-
mages and sample-expressions representing media 
discourse. Similarly, a “scoreboard” covering all media 
outlets was not kept in the report. From this point of 
view, this analysis should be considered as the decip-
herment of the media narrative beyond institutions and 
not of media institutions themselves. The content of 
the report is also structured not according to the clas-
sification of media institutions but with sub-headings 
based on “media violations”. In this manner, the report 
analyzes topics such as racism, refugees, Islamopho-
bia, coronavirus, non-Western societies, Palestine and 
Turkey and in the last section examines new / digital 
media in the context of design of politics, hate crimes, 

privacy, misinformation and spyware.

Racism and Refugee 
Representations

News and sharings exhibi-
ting racist trends within me-
dia violations are increasing 
every day despite anti-racism 
campaigns. Moreover, these 

trends can be traced not only 
in media institutions, but so-

metimes even in the advertise-
ments of companies. For example, 

in Germany, the automotive company 
Volkswagen demonstrated a racist video in 

an Instagram ad that it published in May 2020 (Es-
piner, 2020). In the video, a white female hand pushes 
a black man in a suit, which she holds by the head like 
a puppet, away from the advertised car and towards a 
cafe called Petit Colon, which means “Little Coloni-
alist”. Moreover, the slogan of the advertised vehicle 
also evokes the insulting word “neger”. The company, 
which had been brought to agenda for a similar ad-
vertisement in the past and accused of making Nazi 
propaganda (Farhi, 2013), was forced to apologize af-
ter the reactions. 

Another racism scandal involving black people has 
occurred due to Facebook. Facebook’s artificial intel-
ligence app has labeled black men who appear in a vi-
deo as “primates.” However, there were no images or 

Another important 
handicap of the studies on 

the axis of “media violations” 
is that these analyzes are usually 

conducted from a Western 
perspective and often in a 

categorizing and judgmental 
style. 

HAK İHLALLERİ RAPORU MEDYA REPORT ON VIOLATION OF RIGHTS MEDIA 2020 - 2021

DÜNYA HAK 
İHLALLERİ 
RAPORU 
WORLD REPORT 
ON VIOLATIONS 
OF RIGHTS



120

munları çağrıştıran herhangi bir görüntü ve olay yoktur. 
Platformun da “kabul edilemez” olarak tanımladığı bu 
hatanın ardından söz konusu uygulama devre dışı bıra-
kılmış ve Facebook sözcüsü Dani Lever şu sözlerle özür 
dilenmiştir: “Yapay zekamızda iyileştirmeler yapmış ol-
sak da bunun mükemmel olmadığını ve ilerlemek için 
daha yolumuz olduğunu biliyoruz. Bu saldırgan etiketle-
meyi görmüş olabilecek herkesten özür dileriz”. Yalnız-
ca Facebook değil; Google, Amazon ve diğer şirketlerin 
yüz tanımaya dayalı teknolojileri renk unsuru nedeniyle 
bazen ayrımcılığa konu olabilecek hatalarla gündeme 
gelebilmektedir (Wilson, 2021).

Sosyal medya, ırkçı söylemlerin kolayca yer bula-
bildiği bir mecra olmayı sürdürmektedir. Örneğin Euro 
2020 futbol turnuvası finalinde penaltı kaçıran İngiltere 
milli takımından üç siyah oyuncu sosyal medya üzerin-
den yoğun ve kolektif ırkçı saldırılara maruz kalmıştır 
Kartal ve Erözden, 2021). Yine 25 Mayıs 2020’de Ame-
rika’da Minneapolis şehrinde George Floyd adlı siyah 
vatandaşın polis tarafından öldürülmesi sonrasında da 
sosyal medya platformları, en azından gerçekleştirilen 
protestolar kadar ırkçılık eksenli bölünmelere neden 
olmuştur. Bu olaylar sonrasında Amerika’nın ulusal 
medya organları arasında siyasi ayrışmalara dayalı tar-
tışmalar yaşanmıştır. Örneğin Fox News Trump’ın po-
litikalarını destekleyip karşıt-protestoları tenkit eder-
ken; CNN International bu süreçte Trump’ı eleştirmiş 
ve böylece Trump’ın eleştirilerine hedef olmuştur.

events in the video that evoke primates and monkeys. 
After this error, which the platform also described as 
“unacceptable”, this application was disabled and Fa-
cebook spokesperson Dani Lever apologized, saying: 
“Although we have made improvements to our artifi-
cial intelligence, we know that it is not perfect and that 
we have a long way to go. We apologize to anyone who 
may have seen this offensive labeling”. Not only Face-
book, but also the facial recognition technologies of 
Google, Amazon and other companies can be brought 
up with errors that can sometimes be the subject of 
discrimination due to the color element (Wilson, 2021).

Social media continues to be a medium where ra-
cist rhetoric can easily find a place. For example, th-
ree black players from the England national team who 
missed a penalty in the final of the Euro 2020 foot-
ball tournament have been subjected to intense and 
collective racist attacks on social media (Kartal and 
Erozden, 2021). Moreover, after the murder of a black 
citizen named George Floyd by police in the Ameri-
can city of Minneapolis on May 25, 2020, social media 
platforms caused divisions on the basis of racism, at 
least as much as the protests that were held. After 
these events, there were discussions based on politi-
cal decoupling between the national media outlets of 
America. For example, while Fox News was supporting 
Trump’s policies and criticizing anti-protests; CNN In-
ternational was criticizing Trump and thus becoming a 
target of Trump’s criticism.

1 Haberin videosunu izlemek için bkz. https://www.youtube.com/
watch?v=ftLzQefpBvM&ab_channel=CNN

1  To watch the video of the news, see. https://www.youtube.com/
watch?v=ftLzQefpBvM&ab_channel=CNN

Şekil 16:  Floyd’un öldürülmesi 
sonrası yapılan protestoların 
haberini yapan Afro-
Kolombiya kökenli CNN 
muhabiri Omar Jimenez 
canlı yayında polisler 
tarafından kelepçelenerek 
göz altına alınmıştır.1 

 Omar Jimenez, a CNN 
reporter of Afro-Colombian 
origin who reported on 
the protests after Floyd’s 
murder, was handcuffed and 
detained by police live on air.1 
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Irkçılık bağlamında medya ihlalleri yalnızca si-
yahîlere dönük olmamıştır. Örneğin 2021 yılının Ka-
sım ayında Sırbistan devletinin haber ajansı Tanjug, 
Bosnalı Hırvat siyasetçi Zeljko Komsiç’le bir röportaj 
yapmıştır. Röportajı yapan gazetecinin Srebrenitsa’yı 
“soykırım” olarak değil; yalnızca bir “suç” olarak ta-
nımlamasının ardından Komsiç tepki göstermiş ve 
uluslararası mahkemelerin kararlarını referans gös-
tererek bunun açık bir soykırım olduğunu hatırlatmış-
tır. Buna rağmen gazeteci “bu karara katılmıyorum” 
demiştir. Bu cevap üzerine Komsiç röportajı sürdür-
meyi reddetmiştir (Biogradlija, 2021).

Bazı medya kuruluşları yer yer ırkçılık-karşıtı söy-
lemler geliştirirken de ırkçılığın üretimine bilerek ya da 
bilmeyerek olumsuz katkı sağlayabilmektedir. Özellikle 
Türkiye’de yayın yapan birtakım medya kuruluşları ül-
kedeki etnik fay hatlarını hareketlendirmeyi önceleyen 
habercilik anlayışını benimseyebilmektedir. Türkiye ek-
seninde bu haberlerin çok büyük bir kısmı Suriyeli ve 
Kürt kimlikleri üzerine yoğunlaşmaktadır. Örneğin Kon-
ya’da 30 Temmuz 2021’de aynı aileden 7 kişinin öldürül-
mesiyle sonuçlanan cinayette birçok medya kuruluşu, 
bu olayı “faşist bir eylem” olarak tanıtmış ve meseleyi 
“Kürt kimliğinin mağduriyeti” üzerine kurmuştur.2 Ge-
rek İçişleri Bakanlığı’nın gerekse yerel yönetimin aksi 
açıklamalarına rağmen (Tosun ve Yıldız, 2021), bu med-
ya kuruluşları etnik çatışma koşullarına zemin hazırla-
yan kategorize edici bir dil kullanmıştır. Örneğin Evren-
sel gazetesinin haberine göre (Akyol, 2021), Konya’daki 
Kürtler tedirgindir ve bu tedirginliğin ve yaşanan cina-
yetin nedeni hükümetin geliştirdiği nefret söylemleridir.

İstanbul Tabip Odası da sosyal medya paylaşımında 
(2021) “Konya’da Kürt bir aileden 7 kişinin öldürüldü-
ğü, evlerinin yakıldığı katliam, kışkırtıcı, ayrıştırıcı nef-
ret dilinin ve cezasızlık politikasının sonucudur” ifade-
sini kullanmıştır. Aynı olayı ele alan dış basın da yine 

Media violations in the context of racism have not 
only been directed at blacks. For example, in Novem-
ber 2021, the Serbian state news agency Tanjug con-
ducted an interview with Bosnian Croat politician Zelj-
ko Komsic. After the journalist who was conducting 
the interview described Srebrenica not as a “genoci-
de” but only as a “crime”, Komsic reacted and recalled 
that this was an open genocide, referring to the de-
cisions of international courts. Despite this, the jour-
nalist said: “I do not agree with this decision”. Upon 
this answer, Komsic refused to continue the interview 
(Biogradlija, 2021).

Some media organizations may knowingly or unk-
nowingly contribute negatively to the production of ra-
cism while developing anti-racist rhetoric from time 
to time. A number of media organizations, especially 
those broadcasting in Turkey, can adopt a journalism 
approach that prioritizes mobilizing ethnic fault lines in 
the country. A very large part of these news stories on 
the axis of Turkey focuses on Syrian and Kurdish iden-
tities. For example, in the murder that resulted in the 
death of 7 people from the same family on July 30, 2021 
in Konya, many media outlets promoted this incident 
as a “fascist act” and based the issue on the “victimi-
zation of the Kurdish identity”.2 Despite the statements 
of both the Ministry of Internal Affairs and the local go-
vernment to the contrary (Tosun and Yıldız, 2021), the-
se media organizations have used categorizing langu-
age that sets the stage for conditions of ethnic conflict. 
For example, according to Evrensel newspaper (Akyol, 
2021), the Kurds in Konya are anxious, and the reason 
for this anxiety and the murder is the hate rhetoric de-
veloped by the government.

The Istanbul Medical Chamber also used the fol-
lowing words: “The massacre in Konya, in which 7 pe-
ople from a Kurdish family were killed and their homes 
burned down, is the result of a provocative and disc-
riminatory hate speech and a policy of impunity” in a 
social media post (2021). The foreign press, which co-

2 Örnek haberler için bkz. https://sendika.org/2021/07/konya-
da-irkci-katliam-daha-once-de-saldiriya-ugrayan-aileden-7-ki-
si-olduruldu-evleri-yakildi-627204/, https://haber.sol.org.tr/
haber/konyada-katliam-irkci-saldirida-ayni-aileden-7-kisiyi-kat-
ledip-evi-atese-verdiler-310403, https://www.gazeteduvar.com.
tr/konyada-eve-silahli-saldiri-6-kisi-olduruldu-haber-1530111, 
https://bianet.org/bianet/nefret-soylemi/247959-konya-da-irk-
ci-saldiri-7-kisi-evlerinde-olduruldu, https://www.birgun.net/
haber/konya-da-irkci-saldiriya-ugrayan-kurt-ailenin-evine-silah-
li-saldiri-7-kisi-katledildi-353510

2 For sample news, see https://sendika.org/2021/07/konyada-irk-
ci-katliam-daha-once-de-saldiriya-ugrayan-aileden-7-kisi-oldu-
ruldu-evleri-yakildi-627204/, https://haber.sol.org.tr/haber/
konyada-katliam-irkci-saldirida-ayni-aileden-7-kisiyi-katledip-e-
vi-atese-verdiler-310403, https://www.gazeteduvar.com.tr/kon-
yada-eve-silahli-saldiri-6-kisi-olduruldu-haber-1530111, https://
bianet.org/bianet/nefret-soylemi/247959-konya-da-irkci-saldi-
ri-7-kisi-evlerinde-olduruldu, https://www.birgun.net/haber/kon-
ya-da-irkci-saldiriya-ugrayan-kurt-ailenin-evine-silahli-saldiri-7-ki-
si-katledildi-353510
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“Kürt” kavramını öne çıkarılmıştır. Ayrıca Deutsche 
Welle (DW) bir akademisyenin “Konya’da Kürt olmak 
iki kere öteki” sözlerini kendi manşeti olarak konum-
landırmıştır (Karakaş, 2021). Bu habere göre Konya’da 
Kürtler devamlı olarak tehdit, saldırı ve ötekileştirme-
ye maruz kalmaktadır. 

Independent Türkçe de Prof. Dr. Bilal Sambur’a ait 
“Irkçılığın kuşatmasındaki ülke: Türkiye” başlıklı ma-
kaleyi gündeme taşımış ve bu “başlık” üzerinden Tür-
kiye’nin “tümüyle” ırkçılığın izlendiği bir ülke olduğu 
algısını desteklemiştir. Başka bir ifadeyle, bazen mün-
ferit bazen de bağlamından çıkarılan olaylar genelleş-
tirilmek suretiyle bütün bir ülkeye ve ülke politikasına 
isnat edilmiştir. Benzer haberleştirme biçimleri Suriyeli 
/ mülteci temsilleri üzerinde daha da belirginleşmiştir. 

Öyle ki devlet politikalarını ırkçılığın nedeni olarak 
gösteren bu temsiller kendi başına kutuplaşmaya ne-
den olabilmektedir. Bu açıdan Ekşi Sözlük dikkat çeki-
ci bir gösterge taşımaktadır. 2020 yılında Hüseyin Yaşa 
ve Onur Öksüz tarafından yapılan araştırmada (Yaşa 
ve Öksüz, 2020), Ekşi Sözlük’te Suriyeli sığınmacıla-
ra yönelik eklenen 320 entry mercek altına alınmıştır. 
Araştırmanın çıkarımında nefret söylemlerinin ağırlıklı 
bir biçimde toplumsal olarak işlendiği ve Suriyelilerin 
geneline yönelik söylemler olduğu görülmüştür. Hedef 
gösterme tarzının da ağırlıkla “ırk” temelli yapıldığını 
betimleyen bu araştırmada entry’lerin büyük bir çoğun-
luğunda küfür, hakaret, ötekileştirme, önyargı ve ayrım-
cılık ifadelerine sıkça yer verildiği sonucuna varılmıştır.

vered the same incident, again put forward the concept 
of “Kurdish”. Also, Deutsche Welle (DW) positioned the 
words of an academic: “being a Kurd in Konya is double 
the other” as its headline (Karakaş, 2021). According to 
this news, the Kurds in Konya are constantly subjected 
to threats, attacks and othering. 

The Independent in Turkish brought forth Prof. Dr. 
Bilal Sambur’s article entitled “A country under the 
siege of racism: Turkey” and supported the percepti-
on that Turkey is a country where racism is monitored 
“completely” through this “article”. In other words, 
events that are sometimes isolated and sometimes ta-
ken out of context are attributed to an entire country 
and country policy by generalizing. Similar forms of 
communication have become even more prominent on 
Syrian/refugee representations. 

So much so that these representations, which po-
int to state policies as the cause of racism, can cau-
se polarization on their own. From this point of view, 
Ekşi Sözlük dictionary bears a remarkable indicator. In 
a study conducted by Hüseyin Yaşa and Onur Öksüz in 
2020 (Yaşa and Öksüz, 2020), the 320 entries added to 
Eksi Sozluk for Syrian asylum seekers have been put 
under the spotlight. In the conclusion of the research, 
it was observed that hate speech is mainly committed 
socially and that there are discourses aimed at Syrians 
in general. In this study, which describes that the targe-
ting style is mainly based on “race”, it has been conc-
luded that the expressions of blasphemy, insult, margi-
nalization, prejudice and discrimination are frequently 
included in the vast majority of entries.

Şekil 17:  Irkçılık karşıtı olma 
iddiasındaki “ırkçı” bir 
manşet örneği. 2021’in 
Ağustos ayında orman 
yangınlarının yaşandığı 
dönemde yapılan bu haber 
hem PKK’yı Kürtlere; devleti 
Türklere indirgemiş hem de 
derinden derine bir tehdit 
dili kullanmıştır. 

 An example of a racist 
headline claiming to be 
anti-racist. This news, made 
during the period of forest 
fires in August 2021, reduced 
both the PKK to Kurds and 
the state to Turks and used a 
language of deep threat.
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Medyanın ihlal biçimlerinden biri de görmezden 
gelmektir. Bu da genellikle ya ilgiyi başka bir unsura 
kaydırma ya da tümüyle yok sayma üzerine kurulmak-
tadır. Bunlardan ilkine örnek teşkil eden haber, Birle-
şik Krallık’ın en yüksek tiraja sahip basılı gazetesi olan 
Metro tarafından yapılmıştır. Haberde 24 Kasım 2021’de 
Manş Denizi’ni geçmeye çalışan mültecilere ait botun 
batması sonucu boğularak yaşamını yitiren en az 31 ki-
şinin trajik hikayesine yer verilmiş ve şu skandal man-
şet atılmıştır: “Fransa onları neden durdurmadı?” (Met-
ro, 2021). Bu haberde mülteci sorununa insani açıdan 
değil, tümüyle siyasi açıdan bakıldığı ve Fransa tenkidi-
ne yöneltildiği görülmüştür.  

Batı-dışı Toplumlar ve İslamofobi

31 Ağustos 2021 itibariyle son Amerikan askerinin 
de çekilmesiyle Amerika’nın 20 yıllık Afganistan işgali 
son bulmuştur. Bu durum Taliban tarafından sevinç-
le karşılanmakla beraber, ortaya çıkan hazırlıksız güç 
boşluğu birçok medya tarafından farklı hikaye ve bek-
lentiyle doldurulmuştur. Batılı medya, Zhang Yiwu’nun 
tespit ettiği gibi (2021), bu işgal sürecini “asil” bir hare-
ket olarak tanımlamıştır. Dahası işgal boyunca Afganla-
rın yaşadıklarını resmetmekten uzak duran bu medya, 
işgalin kendisini “nimet” olarak göstermeye çalışarak, 
“Amerikasız Afganistan”ın çökmeye mahkum olduğu 
mesajlarını yaymıştır. Ülkede yıllardır yapılan yolsuz-
luklara rağmen, Amerika hakkında ısrarla “kurtarıcı” 
imgesi oluşturulmaya çalışılmıştır.  

Afganistan‘da 2001 yılında Taliban tarafından ya-
kalanan ve 11 gün alıkonulan İngiliz gazeteci ve yazar 
Yvonne Ridley de aynı minvalde şunları söylemiştir 
(2021): “Batı medyasında Afganistan’daki gerçeklikle 
hiçbir ilgisi olmayan çok sayıda görüntü var. Ya dün-
yanın geri kalanını yanıltmayı seçiyorlar ya da Batı’nın 
kibir ve cehaletiyle dünyanın geri kalanı kandırıyorlar. 
Bu tür tehlikeli propagandalar, sadece son günlerde 
Kâbil havaalanında ortaya çıktığını gördüğümüz korku 
dolu ve kaotik sahneleri körüklüyor… Kâbil havaala-
nındaki görüntüler gerçekten zor. Batılı izleyiciler, önce 
hepsinin çıkmasını istiyor, sonra ise ‘bunlar koyu tenli 
insanlar, sakalları var, onları ülkemizde istiyor muyuz’ 
diye düşünüyorlar”.

One of the forms of violation of the media is igno-
ring. This is usually based on either shifting attention to 
another element or completely ignoring it. An examp-
le of the former is a news that was created by the hig-
hest-circulation printed newspaper in the United King-
dom Metro On November 24, 2021. The tragic story of at 
least 31 people who drowned and died as a result of the 
sinking of a boat belonging to refugees trying to cross 
the English Channel was included in the news, and the 
following scandal made headlines: “Why didn’t France 
stop them?” (Metro, 2021). In this news, it is seen that 
the refugee problem is not looked at from a humanitari-
an point of view, but from a purely political point of view, 
and it has been directed to the criticism of France.  

Non-Western Societies and 
Islamophobia

As of August 31, 2021, the 20-year-old American 
occupation of Afghanistan has ended with the withd-
rawal of the last American soldier. Although this situa-
tion was welcomed by the Taliban with joy, the resulting 
unprepared power vacuum was filled with different 
stories and expectations by many media outlets. The 
Western media, as Zhang Yiwu has determined(2021), 
described this occupation process as a “noble” act. 
Moreover, this media, which had stayed away from de-
picting the lives of Afghans throughout the occupation, 
has tried to portray the occupation itself as a “blessing” 
and spread messages that “Afghanistan without Ame-
rica” is doomed to collapse. Despite the corruption that 
has been committed in the country for many years, the 
image of the “savior” has been persistently tried to be 
created about America.  

Yvonne Ridley, a British journalist and writer who 
was captured by the Taliban in 2001 in Afghanistan and 
detained for 11 days, said in the same manner(2021): 
“There are a lot of images in the Western media that 
have nothing to do with the reality in Afghanistan. Eit-
her they choose to mislead the rest of the world, or 
they are deceiving the rest of the world with the ar-
rogance and ignorance of the West. This kind of dan-
gerous propaganda only fuels the fearful and chaotic 
scenes that we have seen unfolding at Kabul airport in 
recent days... the images at Kabul airport are really dif-
ficult. Western viewers want them all to come out first, 
and then they think, “these are dark-skinned people, 
they have beards, do we want them in our country”.
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Afganistan işgalinin son bulma süreci birçok İs-
lamofobik anlatının yinelendiği bir dönem olmuştur. 
Medya ihlalleri bağlamında İslamofobinin kendisi 
2020’den sonra da aşılamayan kolektif bir sorun ola-
rak medya tarafından yayılımını sürdürmüştür. Öyle 
ki yine bu döneme denk düşen koronavirüs salgınına 
bile entegre edilen İslamofobi, birçok medya organı 
tarafından yeniden üretilmiştir. Film ve dizilerde de 
karşılık bulan olumsuz İslam temsilleri, gündelik ya-
şamda Müslümanların “virüslü” ve “hastalıklı” olarak 
kodlanmasına ve dışlanmasına neden olmuştur. Ör-
neğin özellikle son yıllarda Hindistan’da aşırı baskı ve 
şiddete maruz kalan Müslümanlar, irrasyonel bir eti-
ketlemeyle koronavirüsün nedeni olarak mimlenmiş 
ve hastanelere alınmamıştır (Euronews, 2020). Hin-
distan’ın iktidardaki Hindu-milliyetçi Bharatiya Jana-
ta Partisi’nden politikacılar, olayı bir “Talibani suç” ve 
“Korona Terörizm” olarak nitelendirerek; sosyal med-
yada İslami örgütlerin Hindistan’ı istikrarsızlaştırmak 
için Covid-19’u yaymayı amaçladıklarına dair temelsiz 
komplolar geliştirmiştir (Wallen, 2020).

The process of ending the occupation of Afghanistan 
has been a period in which many Islamophobic narrati-
ves have been repeated. In the context of media violati-
ons, Islamophobia itself has continued to be spread by 
the media as a collective problem that cannot be over-
come after 2020. So much so that Islamophobia, which 
was integrated even into the coronavirus epidemic that 
coincided with this period, has been reproduced by many 
media outlets. Negative representations of Islam, which 
are also found in films and serials, have led to the coding 
and exclusion of Muslims as “infected” and “diseased” 
in everyday life. For example, Muslims who have been 
subjected to extreme pressure and violence, especially 
in India in recent years, have been identified as the cause 
of the coronavirus with irrational labeling and have not 
been admitted to hospitals (Euronews, 2020). India’s ru-
ling Hindu nationalist Bharatiya Janata Party politicians 
described the event as “the crime of the Taliban” and 
“Corona Terrorism” and spread baseless conspiracies 
on social media that Islamic organizations aim at sprea-
ding Covid-19 in order to destabilize India (Wallen, 2020).

Şekil 18:  Uluslararası medya 
Taliban’ın bir yandan 
“değişmesi” gerektiğini, 
bir yandan da 
“değişemeyeceğini” tekrar 
etmiştir. Bu görselde Taliban, 
İslamofobiyi pekiştiren eli 
silahlı ve öfkeli “terörist”ler 
gibi gösterilmektedir. 

 The international media has 
repeated that the Taliban 
must “change” on the one 
hand and “cannot change” 
on the other. In this image, 
the Taliban are shown as 
armed and angry “terrorists” 
who reinforce Islamophobia.
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Batı medyasında İslamofobiyle beraber Türki-
ye-karşıtlığının koronavirüsle ilgili haberler üzerinden 
yeniden gündeme getirildiği gözlemlenmiştir. Birçok 
medya organı İslam’a ve Türkiye’ye ait görüntüleri bağ-
lamından çıkarmak suretiyle salgın haberlerine ek-
lemlemiştir (Yeni Şafak, 2020). Örneğin BBC, Kanada 
Başbakanı Justin Trudeau’nun ve eşinin koronavirüse 
yakalandığı haberini Türkiye fotoğrafı kullanarak dün-
yaya servis etmiştir. Benzer şekilde CNN International 
ve New York Times da ABD’nin Avrupa’ya seyahat ya-
sağıyla ilgili haberde cami fotoğrafları kullanmıştır. Bu 
ikilemler İngiltere Müslüman Konseyi Medya İzleme 
Merkezi (CfMM) tarafından yapılan 2020 Ağustos ayın-
da yayımlanan araştırmayla da tescillenmiştir. Araştır-
manın sonuçlarına göre virüsün yayılmasının suçunu 
azınlıklara, özellikle de Doğu Asya görünümündekilere 
ve Müslümanlara yüklemeye yönelik sorunlu bir eğilim 
olduğu gözlemlenmiştir. 

Bu, yalnızca daha genel olarak medyada Müslüman-
ların olumsuz tasvirini sürdürmekle kalmamış, aynı za-
manda nefret suçunu, önyargıyı ve ayrımcılığı körükle-
yerek aşırı sağ eğilimlerini beslemiş ve Müslümanların 
hedef haline gelmesine önayak olmuştur.3 Haberlerde 
ya Müslümanların görüntüleri hikayeyle alakasız kul-
lanılmış, Müslümanlar ve virüs arasında bilinçaltı bir 
bağlantı oluşturulmuştur, ya pandemi sürecinde Müs-
lümanlarla ilgili haberleri yazarken dini kimlik ve san-
sasyonelliğe odaklanılmış ya da virüsün yayılmasında 
Müslümanlara has suçlamalarda bulunulmuştur. 

It has been observed that Turkish antagonism has 
been re-raised in the Western media alongside Isla-
mophobia over the news about the coronavirus. Many 
media outlets have added images of Islam and Turkey 
to the epidemic news by removing them from their 
context (Yeni Şafak, 2020). For example, BBC has pre-
sented the news that Canadian Prime Minister Justin 
Trudeau and his wife have contracted the coronavirus 
to the world using a photo of Turkey. Similarly, CNN 
International and The New York Times have also used 
photos of mosques in the news about the US travel ban 
to Europe. These dilemmas were also registered by 
the research published in August 2020 by the Centre 
for Media Monitoring of the Muslim Council of Brita-
in (CfMM). According to the results of the study, it was 
observed that there is a problematic tendency to place 
the blame for the spread of the virus on minorities, es-
pecially those of East Asian appearance and Muslims. 

This not only perpetuated the negative portrayal 
of Muslims in the media more generally, but also fu-
eled hate crime, prejudice, and discrimination, fueling 
far-right tendencies and preventing Muslims from be-
coming targets.3 Either images of Muslims were used 
in the news unrelated to the story, a subconscious con-
nection was created between Muslims and the virus, 
or religious identity and sensationalism were focused 
on when writing news about Muslims during the pan-
demic process, or Muslims were decriminalized in the 
spread of the virus. 

Şekil 19:  Koronavirüsle ilgili birçok 
haberde bağlamsız bir 
şekilde İslami öğelere 
ve Türkiye’ye dönük 
ilişkilendirmeler fark 
edilmiştir. 

 In many news stories about 
the coronavirus, associations 
with Islamic elements and 
Turkey have been noticed 
without context.

3 Benzer sonuçlar elde bir diğer önemli rapor da European Islamophobia 
Report 2020’dir.

3 Another important report that obtained similar results is the Euro-
pean Islamophobia Report 2020.
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Koronavirüsle sınırlı olmayan İslamofobik medya 
dili, İslam’ı özellikle suç, radikalizm ve terör kelimele-
riyle eşleştirmiştir. Norveç‘in Kongsberg kasabasında 
düzenlenen oklu saldırı sonucu yaşamını yitiren 5 kişi-
nin haberi Batı medyası tarafından saldırganın milliyeti 
veya başka özelliği üzerinden ziyade dini kimliği üze-
rine yoğunlaşmıştır.4 Bu haberlerde Danimarka vatan-
daşı olan 37 yaşındaki Espen Andersen Bråthen isimli 
saldırganın sonradan İslam dinini kabul ettiği bilgisi bir 
“iddia” olarak öne sürülmüştür. Haber dilinde sıklıkla 
kullanılan bu “iddia edilmektedir” ifadesi, taşıdığı be-
lirsizliğe bağlı olarak hedef-kitlenin algısını provoke 
etmiş ve bir şekilde gerçeklik izlenimi oluşturmuştur. 
Oysa aynı medya kuruluşları bu iddiadan belli bir süre 
sonra saldırganın akli dengesinin yerinde olmayabile-
ceğini de belirtmiştir. Burada da az önceki 
kesinliğin aksine “muhtemelen” ifadesi 
kullanılmıştır (Klesty, 2021). Henüz 
netliğe kavuşmamış bir durum 
hakkında, medyanın bu denli 
hızlı bir yargıya varması ve bu 
yargıyı İslamofobiyi besleye-
cek şekilde gerçekleştirmesi 
oldukça yaygın ve sorunlu bir 
durumdur.   

Yine CfMM’nin hazırladığı 
ve binlerce makale ile video-
nun tahlil edildiği bir diğer kap-
samlı araştırmada (2021), özel-
likle Reuters, Associated Press ve 
Agence France-Presse’in (AFP) İs-
lam ve Müslümanlar hakkında olumsuz 
yayın yapma olasılığının yüksek olduğu belir-
tilmiştir. Bu ve benzeri raporların ilgili medya kuru-
luşları adına özeleştiri ve yeniden-düzenleme yapma 
olanağı sağladığı söylenebilir. Nitekim Avrupa ve Ame-
rika’da ırkçı ve İslamofobik söylemlere karşı birçok 
yasal ve toplumsal tedbir alınmaya çalışılmaktadır. Bu 
açıdan Avrupa Konseyi başörtülülere karşı ayrımcılı-
ğı tenkit eden bir kampanya başlatmıştır. Ne var ki bu 

The language of Islamophobic media, not limited to 
coronavirus, has specifically paired Islam with the wor-
ds crime, radicalism and terrorism. The news of the 5 
people who died as a result of the arrow attack in the 
town of Kongsberg in Norway was focused by the Wes-
tern media on the religious identity of the attacker, rat-
her than on his nationality or other characteristic.4  In 
these reports, the information that the attacker, 37-ye-
ar-old Espen Andersen Bråthen, a Danish citizen, la-
ter adopted the religion of Islam, was put forward as 
an “allegation”. The expression “allegedly”, which is 
often used in news language, provoked the perception 
of the target audience due to the uncertainty it carries 
and somehow created the impression of reality. Howe-
ver, the same media outlets have also stated that the 

attacker may not be mentally stable for a certain 
period of time after this allegation. Cont-

rary to the previous certainty, the exp-
ression “probably” was used here 

(Klesty, 2021). It is quite common 
and problematic for the media 

to make such a quick judgment 
about a situation that has not 
yet been clarified and to make 
this judgment in a way that fe-
eds Islamophobia.   

Again, in another comp-
rehensive study (2021) prepa-

red by the CFMM and analyzed 
thousands of articles and videos, 

in particular Reuters, Associated 
Press and Agence France-Presseit 

has been stated that (AFP) is likely to 
publish negatively about Islam and Muslims. 

It can be said that these and similar reports provi-
de the opportunity to conduct self-criticism and re-e-
diting on behalf of the relevant media organizations. As 
a matter of fact, many legal and social measures are 
being tried to be taken against racist and Islamopho-
bic rhetoric in Europe and America. From this point of 
view, the Council of Europe has launched a campaign 
to criticize discrimination against headscarves. Howe-

Haber dilinde sıklıkla 
kullanılan bu “iddia 

edilmektedir” ifadesi, taşıdığı 
belirsizliğe bağlı olarak hedef-

kitlenin algısını provoke etmiş ve 
bir şekilde gerçeklik izlenimi 

oluşturmuştur. 

4 Bununla ilgili örneklerden birkaçına erişmek için bkz.
 For different samples:
 https://www.jpost.com/breaking-news/man-kills-several-people-in-norway-in-bow-and-arrow-attacks-police-681928, 
 https://www.france24.com/en/video/20211014-norway-suspect-is-muslim-convert-known-to-police, 
 https://www.firstpost.com/world/norway-bow-and-arrow-suspect-had-recently-converted-to-islam-was-flagged-for-radicalisation-poli-

ce-10055621.html, https://nypost.com/2021/10/14/norway-bow-and-arrow-terror-suspect-idd-as-muslim-convert/, 
 https://www.dailymail.co.uk/news/article-10091051/Norway-bow-arrow-attacker-convert-Islam.html, https://www.dw.com/en/norway-a-

uthorities-say-bow-and-arrow-attack-appears-to-be-act-of-terror/a-59497283,
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yapıcı girişim, Fransa’nın engellemeleri sonucu askıya 
alınmıştır (Özcan, 2021). Hatta aşırı sağcı Eric Zem-
mour, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda bu kam-
panyayı şöyle tanımlamıştır (2021): “İslam özgürlüğün 
düşmanıdır. Bu kampanya gerçeğin düşmanıdır. Avru-
palıların örtünmesini teşvik ediyor. Sizin vergilerinizle 
finanse edilen tanıtım cihadı” .

Fransız sosyolog Prof. Raphael Liogier de dünya-
nın birçok yerinde geniş tepki toplayan karikatürlerin 
1930’lu yıllarda aşırı sağcı Alman Nazi dergilerindeki 
Yahudi tasvirlerine benzediğini belirttikten sonra şun-
ları eklemiştir: “Fransa’da son 5 yıldır Müslümanlara 
sistematik olarak hakaret ediliyor. Ülkede Müslüman-
lar barış içinde yaşamak istiyor. Ülkede laiklik 2003 ve 
2004’ten bu yana popülizmin bir aracı haline geldi. Bu 
endişe verici. Ülkede dini özgürlükleri savu-
nan kişiler hedefe konuluyor. Fransa’da 
başörtüsü takan bir kadın potansi-
yel teröristtir. 2003’ten bu yana 
böyle. Bugün de her yerde bu 
söyleniyor. Ülkede basında ve 
televizyon kanallarında te-
rörün kaynağına ilişkin bir 
program görmedim ve sorun 
Müslümanlarda aranıyor” 
(Özcan, 2020). Uluslararası Af 
Örgütü de (Amnesty Internati-
onal), benzer çizgide Fransa’nın 
aldığı önlemlerin insan haklarını 
ihlal ettiğini, yasaklar yoluyla Müs-
lümanların dini yaşam hakkını ayrımcı 
bir şekilde sınırlandırdığını ve medyanın da 
bazı Fransız liderler tarafından bu maksatla kulla-
nıldığını ortaya koymuştur (Doğru, 2020).

Tam bu noktada Fransa’da “ifade özgürlüğü” kis-
vesi5 altında İslamofobik söylemlerde belirgin bir ar-
tış olduğunun altını çizmek gerekmektedir. Özellikle 
Charlie Hebdo dergisi, bu hususta öncü bir rol üst-
lenmekte ve hükümet tarafından destek görmektedir. 

ver, this constructive initiative has been suspended as a 
result of the obstacles of France (Özcan, 2021). In fact, 
the far-right Eric Zemmour described this campaign as 
follows in a Twitter post (2021): “Islam is the enemy of 
freedom. This campaign is the enemy of truth. It encou-
rages Europeans to cover up. A publicity jihad funded by 
your taxes” .

French sociologist Prof. Raphael Liogier, after noting 
that the cartoons that have garnered widespread reacti-
on in many parts of the world resemble the depictions of 
Jews in far-right German Nazi magazines in the 1930s, 
added: “Muslims have been systematically insulted in 
France for the last 5 years. Muslims in the country want 
to live in peace. Secularism in the country has become 
an instrument of populism since 2003 and 2004. This 

is alarming. People defending religious free-
doms in the country are being targeted. 

A woman wearing a hijab in France is 
a potential terrorist. This has been 

the case since 2003. And that’s 
what’s being said everywhere 
today. I have not seen a prog-
ram about the source of ter-
rorism in the press and tele-
vision channels in the country, 
and the problem is being sou-
ght in Muslims” (Özcan, 2020). 

Amnesty International has also 
found that the measures taken by 

France along similar lines violate 
human rights, discriminatingly limit 

the right of Muslims to religious life th-
rough bans, and that the media is also used 

for this purpose by some French leaders (Right, 2020).
At this very moment, it is necessary to emphasi-

ze that there is a significant increase in Islamophobic 
rhetoric underneath the guise of “freedom of expressi-
on” in France5. Especially Charlie Hebdo journal takes 
a leading role in this regard and is supported by the 
government. Charlie Hebdo, who on the occasion of the 

The expression “allegedly”, 
which is often used in news 

language, provoked the perception 
of the target audience due to the 

uncertainty it carries and somehow 
created the impression of reality. 

5 Buradaki “kisve” ifadesi, Fransa’da ifade özgürlüğünün Müslüman 
ve azınlıklara hakaret edildiğinde genişlemesine; fakat örneğin hü-
kümete ya da temsilcilerine yöneldiğinde ise daralmasına gönder-
me yapmaktadır. Nitekim en nefret dolu karikatürleri bile özgürlük 
argümanıyla savunan ve “Her şeyin karikatürü yapılabilir” diyen 
Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un karikatürünü çizen ve bulun-
duran kişi ise “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla gözaltına 
alınabilmektedir (Diriliş Postası, 2021). 

5 The phrase “guise” here refers to the expansion of freedom of exp-
ression in France when Muslims and minorities are insulted; but, 
for example, when it is directed at the government or its represen-
tatives, it refers to its narrowing. As a matter of fact, a person who 
draws and holds a cartoon of French President Macron, who defen-
ds even the most hateful cartoons with the argument of freedom 
and says that “Everything can be made a cartoon”, can be detained 
on charges of “insulting the President” (Resurrection Mail, 2021). 
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Daha önce cesedi Bodrum sahiline vuran Suriyeli be-
bek Aylan Kurdi hakkında “Yaşasaydı tacizci olurdu” 
şeklinde karikatür yayımlayabilen ve Wikipedia’da 
“İslamcı saldırılara maruz kaldığı” söylenen Charlie 
Hebdo, 27 Ekim 2020’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ı tasvir eden kötücül bir karikatürle günde-
me gelmiştir. Tüm inançsal, ahlaki ve insani değerleri 
hiçe sayan bu karikatür, mizah zekasından uzak bir 
teşhirci mantıkla Erdoğan’a ve onun ifade ettiği değer-
lere saldırmıştır. Derginin işlediği nefret suçları bu-
nunla da sınırlı değildir. Dergi Hz. Muhammed’e dönük 
hakaret içeren karikatürler de yayımlamıştır. Dahası 
bu karikatürler Montpellier ve Toulouse şehirlerinde-
ki bazı devlet binalarında sergilenmiştir.

Karikatür gibi kültürel ve sanatsal araçlar dışında 
dijital mecranın popüler unsurlarından olan bilgisa-
yar oyunlarında da İslamofobik yansımalar izlenmiştir 
(Oyunlarda İslamofobi, 2021). Daha önce bunları ya-
kından takip eden Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın tespit 
ettiği oyunlar şunlardı: Guitar Hero 3, Devil May Ery 3, 
Resident Evil, Call of Duty 2, Little Big Planet 3, Coun-
ter Strike, Seri Us Sam 3, Clive Barker’s Undying, Za-
ck&Wiki, Ayo Dance, Muslim Massacre, Bomb Gazze, 
Takken, Command Conquer Generals, Minarett Attack 
ve Faith Fighter. Bu ve benzeri oyunlarda bazen Kuran-ı 

In addition to cultural and artistic tools such as car-
toons, Islamophobic reflections were also observed in 
computer games, which are one of the popular elements 
of the digital medium (Islamophobia in Games, 2021). 
Ministry of Youth and Sports, which was following the-
se closely, has deteremined these games: Guitar Hero 
3, Devil May Ery 3, Resident Evil, Call Of Duty 2, Little 
Big Planet 3, Counter Strike, Seri Us Sam 3, Clive Bar-
ker’s Undying, Zack&Wiki, Ayo Dance, Muslim Massac-
re, Bomb Gaza, Takken, Command Conquer Generals, 
Minarett Attack and Faith Fighter. In these and similar 

Syrian baby Aylan Kurdi, whose body was found on the 
beach of Bodrum earlier, published a cartoon stating 
that “He would have been an abuser if he had lived” and 
was said to have been “subjected to Islamist attacks” 
on Wikipedia, was brought up to the agenda on October 
27, 2020 with a malicious cartoon depicting President 
Recep Tayyip Erdoğan. This cartoon, which ignores all 
religious, moral and human values, attacked Erdogan 
and the values he expresses with an exhibitionist logic 
that is far from humorous intelligence. The hate crimes 
committed by the magazine are not limited to this. The 
magazine has also published insulting cartoons direc-
ted at the Prophet Muhammad. Moreover, these carto-
ons have been exhibited in some government buildings 
in the cities of Montpellier and Toulouse.

Şekil 20:  Fransa’da son yıllarda artan İslamofobiye karşı protestolar yapılsa da; özellikle Fransız basını bu karşı-söylemlere ihtiyatla 
yaklaşmaktadır. Öyle ki bu protestoların bazen peçeli kadınlar, tekbirler ve Cezayir ya da Filistin bayrakları gibi “İslami” öğeler 
barındırmasını ve ayrıca sol grupların desteğini almasını tartışmaya açmaktadır. 

 Although there have been protests against increasing Islamophobia in France in recent years, the French press especially is wary 
of these counter-discourses. It is so controversial that these protests sometimes feature veiled women, takbirs, and “Islamic” 
elements such as Algerian or Palestinian flags, as well as receiving the support of left-wing groups.
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Kerim ayaklar altına alınmış, bazen Müslümanlar cana-
varlaştırılmış, bazen Gazze halkı bombalanmış, bazen 
Müslüman canlı bombalar engellenmiş, bazen de Hz. 
Muhammed ve Allah ile savaşılmıştır. Bunlar yapılırken 
oyundaki sanal mekanlar İslam’a olumsuz çağrışımlar 
yapacak şekilde tasarlanmıştır.

Filistin Sorunu  
İnsan hakları konusunda olduğu gibi medya alanında 

da en belirgin ikilem ve ihlallerin yaşandığı sorunlardan 
biri de Filistin’dir. Geride bıraktığımız yıl da bu anlamda 
birçok saldırının yaşandığı ve buna bağlı olarak sayısız 
haberin yapıldığı bir yıl olmuştur. Fakat bu haberlerin 
çok büyük bir kısmı yaşanan gerçeği tüm yönleriyle ve 
objektif bir biçimde ortaya koymaktan uzak olmuştur. 
Bunu anlamak için İsrail saldırılarının yoğunlaştığı 2021 
yılı Mayıs ayına odaklanmak yeterli olacaktır. Şeyh Cer-
rah mahallesindeki Filistinli yerleşimcilerin evlerinden 
zorla çıkarılması kararıyla başlayan ve Mescid-i Aksa 
saldırılarıyla devam eden şiddet eylemleri, Batı medya-
sı tarafından birçok yalan ve çarpık haberlerle dünyaya 
servis edilmiştir. Bu haberlerde, yaşanan olayların ya 
din (İslam ile Yahudilik) temelli; ya ırk eksenli (Arap ile 
İsrailli) olduğu veya iki taraflı mülkiyet anlaşmazlığına 
dayandığı ima edilmiştir. 

Bu yüzeysel ve klişeci yaklaşım, büyük oranda Fi-
listinlileri radikal eylemlerin öznesi olarak gösterir-
ken; şiddetin gerçek öznesini gizlemiştir. Dahası kon-
vensiyonel medyada Filistinli temsilciler veya Filistin’e 
destek verenler yeteri kadar söz hakkı bulamamış, 
bulduğu zaman da “özür dilemeye” veya “hesap ver-
meye” zorlanmıştır (Zomlot, 2021). İsrail yetkili ve yan-
lıları ise medyada kanıtsız iddia ve ithamlarla sık sık 
gösterilmiştir. Medyanın manipülatif kullanımı, İsrail 
şiddeti bakımından sahada da sürdürülmüştür. Öyle 
ki 15 Mayıs 2021’de Gazze’de Aljazeera ve Associated 
Press’in ofislerinin bulunduğu 12 katlı bina İsrail tara-
fından bombalanmıştır. Reuters bu olayı İsrailli yetkili-
lerin demeçleri üzerinden aktarırken; binanın “İslami 
grup” Hamas tarafından da kullanıldığını bildirmiştir. 
Haberlerdseki “İslami grup” ifadesi Filistin’e hem kö-
tülük atfetmiş hem de meseleyi İslamofobik eksene 
kaydırmıştır. Associated Press’in servis ettiği ve İs-

games, sometimes the Koran was trampled underfoot, 
sometimes Muslims were monstered, sometimes the 
people of Gaza were bombed, sometimes Muslim live 
bombs were blocked and sometimes the Prophet Mu-
hammad and Allah have been fought with. While these 
are being done, the virtual spaces in the game are de-
signed to have negative connotations to Islam.

The Palestinian Issue  
One of the most obvious dilemmas and violations 

in the field of human rights, as well as in the field of 
media, is Palestine. The year we left behind has also 
been a year in which there have been many attacks in 
this regard and, accordingly, numerous news reports 
have been made. But a very large part of these news 
reports have been far from revealing the truth in all 
aspects and objectively. To understand this, it will be 
enough to focus on May 2021, when the Israeli attacks 
intensified. The violent actions that began with the de-
cision to forcibly remove Palestinian settlers from their 
homes in Sheikh Jarrah neighborhood and continued 
with the attacks on Al-Aqsa Mosque have been served 
to the world by the Western media with many lies and 
distorted news. In these reports, it was implied that the 
events that took place were either based on religion (Is-
lam and Judaism) or race (Arab and Israeli) or bilateral 
property dispute. 

This superficial and stereotypical approach has 
largely hidden the true subject of violence, while port-
raying Palestinians as the subject of radical actions. 
Moreover, Palestinian representatives or supporters 
of Palestine did not have enough say in conventional 
media, and when they did they were forced to “apo-
logize” or “answer” (Zomlot, 2021). On the other hand, 
the Israeli authorities and their supporters have often 
been shown in the media with unproven claims and 
accusations. Manipulative use of the media has also 
been sustained in the field in terms of Israeli violence. 
So much so that on May 15, 2021 in Gaza the 12-storey 
building where the offices of  Aljazeera and Associated 
Press were located was bombed by Israel. While con-
veying this incident through the statements of Israeli 
officials, Reuters reported that the building was also 
used by the “Islamic group” Hamas. The phrase “Isla-
mic group” in the news attributed both evil to Palestine 
and shifted the issue to the Islamophobic axis. In ano-
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rail saldırılarıyla öldürülen Filistinlilerle ilgili yapılan 
başka bir haberde (The Economic Times, 2021), İsrail 
Hamas’ı vururken; “aralarında militan ve çocukların 
bulunduğu 24 kişi öldü” denmiştir. Bu haber dilinde, 
saldırıyı meşrulaştırmaya çalışan ve özneyi gizleyen 
bir yaklaşım söz konusu olmuştur.

Hamas’ın demokratik yolla seçilmiş olması bir 
yana, din vurgusunun sık sık tekrar edildiği görülmüş-
tür. Örneğin The Times “Hamas ve İslami Cihad, İsra-
il’in Demir Kubbesini alt etmeye çalışıyor” başlıklı bir 
haber yapmıştır (Pfeffer, 2021). Alman Tagesschau, sos-
yal medya hesabından “Ortadoğu’da Şiddet: İsrail 10 
saattir ateş altında” şeklinde paylaşım yapmıştır. Sky 
News’in (2022) “İsrail, önceki gün ateşlenen roketle-
re misilleme olarak Gazze’ye saldırı başlattı” şeklinde 
yaptığı haberin alt metninde “İslami militan grupların” 
ateşkesi yok sayarak gerilimi tetiklediği ifade edilmiştir. 
Buna göre Mayıs ayında yükselen İsrail şiddetinin esa-
sında bir “misilleme” ve “meşru müdafaa” olduğu fikri 
empoze edilmiştir. Bu anlatılara göre saldırgan taraf 
Filistin ve onun temsil ettiği “radikal İslam”mış gibidir. 

Reuters’ın haberinde Filistinli militanların attığı 
söylenen roketler, “Kudüs şiddeti” olarak tanımlanmış 
ve bu eylemlerin 9’u çocuk 20 kişinin ölümüne neden 
olan İsrail hava saldırılarının nedeni ve gerekçesi oldu-
ğu düşündürülmüştür (Al-Mughrabi ve Heller, 2021). 

Aside from the fact that Hamas was democratical-
ly elected, it has been observed that the emphasis on 
religion has been repeated frequently. For example The 
Times  has made a news story titled “Hamas and Isla-
mic Jihad are trying to defeat the Iron Dome of Israel” 
(Pfeffer, 2021). “Violence in the Middle East: Israel has 
been under fire for 10 hours,” the German Tagesschau 
shared on its social media account. In the subtext of 
Sky News’ (2022) report that “Israel launched an atta-
ck on Gaza in retaliation for rockets fired the previous 
day”, it was stated that “Islamic militant groups” igni-
ted tensions by ignoring the ceasefire. Accordingly, the 
idea that the Israeli violence that escalated in May was 
essentially a “retaliation” and “self-defense” was im-
posed. According to these narratives, the aggressor is 
Palestine and the “radical Islam” it represents. 

Reuters described the rockets fired by Palestinian 
militants as “Jerusalem violence” and it was sugges-
ted that these actions were the cause and justification 
of the Israeli airstrikes, 9 of which killed 20 children 

ther report by the Associated Press about Palestinians 
killed by Israeli attacks (The Economic Times, 2021) 
it was stated that “Gaza militants, children among 24 
dead as Israel hits Hamas”. In this news language, 
there was an approach that tried to legitimize the atta-
ck and concealed the subject.

Şekil 21:  Guardian’ın haberinde bağlamından 
koparılan şiddet olaylarında 
“mağdur” olan İsrail, “saldıran 
taraf” ise Hamas’mış gibi bir izlenim 
kurgulanmıştır. 

 In the Guardian’s report, the 
impression was created that Israel 
was the “victim” of the violence that 
was taken out of context, and Hamas 
was the “attacking party”.
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Guardian’da bu olay “İsrail, Hamas’ın roket saldırıları-
nın ardından Gazze Şeridi’ne hava saldırısı düzenledi” 
şeklinde aktarılmıştır (Holmes ve Beaumont, 2021). 
Reuters Kudüs’te aracını Filistinlilerin üzerine süren 
işgalcinin haberini “Filistinliler, Kudüs’te kaza yapan 
İsrail vatandaşının aracını taşladı” diyerek vermiştir 
(2021). Bunun gibi yalan haberler dışında ölüm sayı-
ları ve kimin öldürdüğüne dair haberlerde muğlaklık 
yaratılmıştır. Bu haber dilinde Filistinlilerin “öldüğü” 
söylenirken; İsrailler’in “öldürüldüğü” ifade edilmiş 
ve bu yolla katliam ile katil arasındaki ilişki göz ardı 
edilmiştir (Skynews, 2021). Metro’nun haberinde de, 
otuzdan fazla sivilin yaşamını yitirmesine neden olan 
Hanadi Kulesi saldırıyla ilgili İsrail özne olarak göste-
rilememiş, binanın sanki kendi kendine yıkıldığı fikri 
oluşturulmuştur (Jones, 2021).

Sivil katliamları ve topyekun şiddeti haklılaştıran bu 
ihlaller, İsrail ile Filistin arasındaki tüm sorunu sanki iki 
denk gücün çatışması olarak konumlandırmıştır. Yine 
Reuters “İsrail polisi ile Filistinliler Kudüs’teki Mescid-i 
Aksa’da çatıştı, çok sayıda yaralı var” şeklinde yaptığı 
haberde” bunun bir “işgal” değil de; sanki iki tarafın eşit 
arzuyla karıştığı “çatışma” olarak resmetmiştir (Far-
rell ve Ayyub, 2021). Benzer şekilde sık sık “kaos” ve 
“gerilim” gibi ifadelere de yer verilmiştir. Independent, 
AB’nin “İsrail-Filistin savaşı”nı sona erdirme çabalarını 
artırma sözüyle tasvir ettiği haberde İsrail’i ordu, Filis-
tin’i ise militan olarak tanımlamıştır (2021). Şeyh Cer-
rah mahallesinde yaşanan olaylar da The Guardian ta-
rafından6 “alıkoyma” ya da “işgal” olarak değil; “tahliye” 
(eviction) olarak etiketlenmiştir (2021). Tüm bunların 
bir sonucu olarak dünya kamuoyu Gazze’de yaşananlar 
hakkında yanlış ve yetersiz bilgiye mecbur edilmiştir.

(Al-Mughrabi and Heller, 2021). In The Guardian, this 
event was quoted as “Israel launched an air strike on 
the Gaza Strip after Hamas rocket attacks” (Holmes 
and Beaumont, 2021). Reuters reported the news of the 
occupant who drove his vehicle over the Palestinians 
in Jerusalem as “the Palestinians stoned the vehicle 
of an Israeli citizen who crashed in Jerusalem” (2021). 
Apart from false news like this, the death numbers and 
the news about who killed have been ambiguous in the 
news. In this news language, while it was stated that 
Palestinians were “dead”, it was stated that the Israelis 
were “killed”, thus ignoring the  relationship between 
the massacre and the killer (Skynews, 2021). In a news 
articled presented by Metro on the Hanadi Tower inci-
dent, which caused the death of more than thirty civili-
ans, Israel was not cited as a subject in connection with 
the attack, and the idea that the building had collapsed 
on its own was formed (Jones, 2021).

These violations, which justify civilian massacres 
and all-out violence, have decisively positioned the en-
tire problem between Israel and Palestine as if it were 
a conflict of two equivalent powers. Again Reuters, in a 
news that was presented as following: “The Israeli poli-
ce and the Palestinians clashed at the Al-Aqsa Mosque 
in Jerusalem, there are many wounded,” portrayed this 
not as an “invasion” but as a “conflict” in which the two 
sides were involved with equal desire (Farrell and Ay-
yub, 2021). Similarly, expressions such as “chaos” and 
“tension” have often been included. In a news report, 
The Independent depicted the EU as pledging to inc-
rease its efforts to end the “Israeli-Palestinian war”, 
Israel was described as an army and Palestine as a 
militant (2021). The events that took place in the nei-
ghborhood of Sheikh Jarrah were not labelled as “de-
tention” or “occupation” but rather as an “eviction” by 
The Guardian6 (2021). As a result of all this, the world 
public opinion has been forced to have incorrect and in-
sufficient information about what is happening in Gaza.

6 Haberin manşeti şu şekildedir: “İsrail polisi Filistinlilerin tahli-
yesi nedeniyle protestocularla çatıştı” (2021). Ayrıca 8 Mayıs’ta 
BBC 1 kanalında da bu olaylar “Kudüs’teki Mescid-i Aksa’da İs-
rail polisiyle çıkan çatışmalarda en az 50 Filistinli yaralandı” şek-
linde aktarılmıştır. 

6 The headline of the news is as follows: “Israeli police clashed with 
protesters over the evacuation of Palestinians” (2021). Also, on 
May 8, the BBC 1 channel reported on these events as: “at least 
50 Palestinians were injured in clashes with Israeli police at the 
Al-Aqsa Mosque in Jerusalem”. 
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Bu küresel sessizlik atmosferinde Filistin’de kat-
liamlar sürerken, yaşananlara tepki gösteren ülke ve 
kişiler de olmuş; ancak bunlar da “anti-semitik” ol-
makla itham edilmiş ve sonrasında sosyal medyada 
linçe uğramıştır. ABD’li modeller Bella Hadid ile kar-
deşi Gigi Hadid ve yine Filistin’e destek veren Dua Lipa, 
bizzat New York Times’ta yayımlanan tam sayfa ilanla 
hedef gösterilmiş ve “İsrail’i kınayıp Hamas’a sessiz 
kalmakla” suçlanmıştır. Bu ilanda ayrıca “Bella, Gigi, 
Dua; Hamas ikinci Holokost çağrısı yapıyor. Onları der-
hal kınayın” ifadelerine yer verilmiştir. Sosyal medyada 
da belli sansür müdahaleleriyle kısıtlı ve yanlı servis 
edilen “Filistin gerçeği”, büyük oranda TikTok payla-
şımlarıyla aktarılabilmiştir. Çin merkezli video üretim 
ve paylaşım uygulaması olan TikTok bu nedenle İsrail 
tarafından sahte ve gerçek dışı görüntüleri yaymakla 
itham edilmiştir (Dağlı, 2021). Haftalık dergi Spectator 
da aynı meseleye dair James Ball imzalı “TikTok intifa-
da” şeklinde bir makale yayınlamıştır (Ball, 2021). Oysa 
“intifada” kelimesi şiddetin öznesi olarak Filistin’i mim-
lemekte ve Tiktok ile korku kültürü arasında bağlantı 

In this atmosphere of global silence, while the 
massacres were going on in Palestine, there were 
also countries and people who reacted to what was 
happening, but they were also accused of being “an-
ti-Semitic” and then lynched on social media. Ameri-
can models Bella Hadid and her sister Gigi Hadid and 
Dua Lipa, who supported Palestine were targeted in a 
full-page ad in New York Times and accused of “con-
demning Israel and remaining silent on Hamas”. This 
ad also says: “Bella, Gigi, Dua; Hamas is calling for a 
second Holocaust. Condemn them now”. The “Palesti-
nian truth”, which is also limited and biased with certa-
in censorship interventions on social media, has been 
transmitted largely through TikTok sharings. TikTok, a 
China-based video production and sharing application, 
has therefore been accused by Israel of spreading fake 
and unreal images (Dağlı, 2021). Weekly newspaper 
Spectator also published an article on the same issue 
in the form of “TikTok intifada” signed by James Ball 
(Ball, 2021). However, the word “intifada” refers to Pa-
lestine as the subject of violence and deciphers the 
connection between Tiktok and the culture of fear. The 

Şekil 22:  New York Times’da yayımlanan tam sayfa ilanda 
İsrail şiddetini eleştirmenin hangi düşünceye ve nasıl 
bir ötekileştirmeye karşılık geldiği görülmektedir. 

 In the full-page advertisement published in the New 
York Times, it is seen which kind of opinion and 
othering criticizing of Israeli violence corresponds to.
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kurmaktadır. New Yok Times da bu mecradan yayılan 
görüntülerin “yalan” olduğunu ve İsrail-Filistin “çatış-
ması”nı büyüttüğünü öne sürmüştür (Frenkel, 2021).

Medyanın Türkiye Odağı

Türkiye, sahip olduğu sosyo-kültürel ve jeopolitik 
konum ve temaslar itibariyle birçok problemle karşı-
laşmış; hem bölgesel hem de küresel kırılmalardan 
etkilenmiştir. Böylece siyasetten ekonomiye, kültürden 
sanata geniş yelpazede birçok mevzuya konu olmuş-
tur. Bunun sonucu olarak Batı medyası tarafından sık 
sık manşetlere taşınmıştır. Özellikle PKK ve FETÖ gibi 
örgütlere yönelik terörle mücadelede, mülteci sorun-
larında, Ortadoğu ile AB ilişkilerinde ve demokrasi / öz-
gürlük meselelerinde sık sık gündeme gelmiştir. 2020 
ve 2021 yıllarındaki Türkiye merkezli medya yayıncılığı 
ağırlıkla teknoloji, ekonomi ve pandemi ekseninde yo-
ğunlaşmıştır. Uluslararası medya kadar birtakım ulu-
sal medya organları da önceden koşullanmış bir biçim-
de hükümet aleyhinde haberler yapmıştır.

Nitekim ABD merkezli düşünce kuruluşu Center for 
American Progress’in (CAP) Haziran 2020’de yayınla-
dığı “Türkiye’nin Değişen Medya Ortamı” başlıklı rapo-
runun bulgu ve önerileri arasında Türkiye’de bağımsız, 
güvenilir olduğu iddia edilen bu muhalif medya kuru-
luşlarının özelde “Kürt sorunu” bağlamında desteklen-
mesi gerektiği tavsiye edilmiştir (Erbay, 2021). Biraz da 
bu fonlama stratejisinin sonucu olarak Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın Batı medyasındaki “otokratik” 
ve “diktatör” temsilleri, ulusal basın tarafından içsel-
leştirilmiş ve dağıtıma sokulmuştur. Özellikle mülteci-
ler, Suriye operasyonları ve PKK ile ilgili haberlerde sert 
ve uzlaşmaz Erdoğan imgesi öne çıkarılmıştır. Buna 
karşılık PKK’lı teröristler gerek görsel gerekse metin-
sel söylemde sempatikleştirilmeye ve mağdur olarak 
gösterilmeye çalışılmıştır. Firari FETÖ mensupları da 
tıpkı PKK sempatizanları gibi, özellikle sosyal medya 
hesapları vasıtasıyla Türkiye ve Erdoğan aleyhine kara 
propaganda yapmayı sürdürmüştür.

New York Times also suggested that the images emit-
ted from this medium are “lies” and magnify the Israe-
li-Palestinian “conflict” (Frenkel, 2021).

The Focus of Media on Turkey

Turkey has faced many problems due to its so-
cio-cultural and geopolitical position and contacts; it 
has been affected by both regional and global fractures. 
Thus, it has been the subject of many issues ranging 
from politics to economics, culture to art. As a result, 
it has been frequently covered by the Western media. 
In particular, it has frequently been raised in the fight 
against terrorism against organizations such as the 
PKK and FETO, refugee issues, Middle East and EU re-
lations and democracy / freedom issues. Turkey-based 
media publishing in 2020 and 2021 is mainly focused on 
technology, economics and the pandemic axis. A num-
ber of national media outlets, as well as international 
media, have made news against the government in a 
predetermined form.

In a report entitled “Turkey’s changing media en-
vironment” by the U.S.-based think-tank Center for 
American Progress (CAP) 2020 published in June, it 
was recommended that the independent, allegedly 
credible opposition media outlets should be supported, 
especially in the context of t he “Kurdish problem (Er-
bay, 2021). As a result of this funding strategy, the “au-
tocratic” and “dictatorial” representations of President 
Recep Tayyip Erdogan in the Western media have been 
internalized and distributed by the national press. Es-
pecially in the news about refugees, Syrian operations 
and the PKK, the image of a tough and uncompromi-
sing Erdogan has been highlighted. In contrast, PKK 
terrorists have been tried to be sympathized with and 
portrayed as victims in both visual and textual discour-
se. Members of the fugitive FETO, just like PKK sympat-
hizers, continued to spread black propaganda against 
Turkey and Erdogan, especially through their social 
media accounts.
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PKK’nın kaçırdığı çocuklarına kavuşmak için or-
ganize olan sivil girişim “Diyarbakır Anneleri” de ne 
uluslararası basında ne de Evrensel, Birgün, Diken, 
T24, Bianet, Duvar, Sendika.org, Sosyalist Alternatif, Ay-
rıntı Dergi, Birikim dergisi, İMC TV gibi “sol” tandanslı 
“muhalif” medyada yer almıştır. Ele alındığı yerlerde 
de “Cumartesi Anneleri” ile kıyas edilen “Diyarbakır 
Anneleri” hakkında Evrensel gazetesinden Yusuf Ka-
rataş’ın kaleme aldığı yazıda şöyle denmiştir: “İktidar 
yanlısı ve milliyetçi medya organlarının “Diyarbakır 
Anneleri” olarak adlandırdığı HDP önünde bekleyen/
bekletilen ailelerle ilgili birkaç şey söylemek gerekiyor. 
Elbette annelerin, ailelerin çocuklarına kavuşma isteği 
insani ve haklı bir taleptir. Ancak Diyarbakır HDP önün-
de bekleyen ailelerin eylemi, bu eylemin muhatabı ola-
rak gösterilen adresten başlayarak siyasi bir eylemdir 
ve doğrudan iktidarın politik hedeflerine hizmet etmek-
tedir (Karataş, 2021). Başka bir haberde de bu anneler 
“HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde PKK tarafından 
alıkonulduğunu ‘iddia ettikleri’ çocuklarının bulunması 
istemiyle eylem yapan anneler” olarak tanımlanmış ve 
istekleri “bir iddia” olarak resmedilmiştir (T24, 2019). 

“Diyarbakir Mothers”, a civil initiative organized to 
reunite mothers with their children who have been kid-
napped by the PKK was not featured in the international 
press or the “left-wing” “opposition” media  such as 
Evrensel, Birgün, Diken, T24, Bianet, Duvar, Sendika.
org, Sosyalist Alternatif, Ayrıntı Magazine, Birikim Ma-
gazine or IMC TV. When discussed, “Diyarbakir Mot-
hers”, which is compared to “Saturday Mothers”, in the 
Evrensel newspaper in an article written by Yusuf Ka-
ratash the following was stated: “It is necessary to say 
a few words about the families waiting / being forced 
to wait in front of the HDP, which pro-government and 
nationalist media outlets call “Diyarbakir Mothers”. 
Of course, the desire of mothers and families to unite 
with their children is a human and justified demand. 
However, the action of the families waiting in front of 
the Diyarbakır HDP is a political action starting from 
the address shown as the addressee of this action and 
directly serves the political goals of the government 
(Karataş, 2021). In another news story, these mothers 
were described as “mothers who took actions in front 
of the HDP Diyarbakir Provincial Presidency with the 
request to have their children, whom they claimed to 

Şekil 23:  New York Times’ın Şubat 2021 tarihli 
haberinin metninde PKK “Türk devletiyle 
savaşan Maoist ve Kürt gerilla hareketi” 
olarak konumlandırılmıştır (Gall, 2021). 
Böylece okuyucuda legal Türkiye 
Cumhuriyeti devletinin, uluslararası 
kurumlarca “terörist örgüt” olarak kabul 
edilen PKK’ya karşı değil de; Kürtler’e karşı 
mücadele yürüttüğü düşündürülmüştür. 

 The New York Times in the text of the 
February 2021 news positioned PKK as a 
“Maoist and Kurdish guerrilla movement 
fighting the Turkish state” (Gall, 2021). Thus, 
it was suggested to the reader that the state 
of the legal Republic of Turkey is waging a 
struggle against the Kurds, and not against 
the PKK, which is considered a “terrorist 
organization” by international institutions.
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Öte yandan Diyarbakır Anneleri’nin sosyal medya hesa-
bı Twitter tarafından kapatılmıştır (Sabah, 2021).

Terör dışında doğal afetler yaşandığında da ben-
zer ayrıştırıcı dil ve infodemi7 sürdürülmüştür. Örneğin 
24 Ocak 2020’de gerçekleşen Elazığ depremi sonrası 
Kızılay ve AFAD’ın yürüttüğü yardım ve destek faali-
yetleri esnasında “HDP yardımlarının geri gönderil-
diği”, “Kürtlere ayrımcılık yapıldığı”, “Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın ziyareti sırasında kurtarma çalışmalarının 
durduğu” yönünde birçok asılsız iddia sosyal medya-
dan ve çeşitli haber kanallarından servis edilmiştir 
(Yurdakul, 2020).

have been detained by the PKK,” and their requests 
were portrayed as “an allegation” (T24, 2019). On the 
other hand, Diyarbakır Mothers’ social media account 
has been closed by Twitter (Sabah, 2021).

Similar parsing language and infodemy has been 
maintained in the case of natural disasters aside from 
terror.7 For example, many unfounded claims such as 
“HDP’s aids were sent back”, “Kurds were discrimina-
ted against”, “rescue efforts stopped during President 
Erdogan’s visit” were presented from social media and 
various news channels during the aid and support activi-
ties carried out by the Red Crescent and AFAD after the 
Elazig earthquake on January 24, 2020 (Yurdakul, 2020).

7 “İnfodemi” kavramı, pandemiden depreme, terörden sosyal kriz-
lere kritik zamanlarda yaygınlaşan ve yayılan yanlış bilgiye atıf 
yapmaktadır.

7 The concept of “infodemy” refers to misinformation that has 
spread  in critical times, from pandemic to earthquake, from ter-
rorism to social crises.

Şekil 24:  Şanlıurfa’da tadilatta olan bir hastanenin görüntüleri alınarak, Elazığ depreminde hasar almış hastane olarak lanse edilmiş ve bu 
yalan haber üzerinden hükümet eleştirilmiştir (Sabah, 2020). 

 The images of a hospital under renovation in Şanlıurfa were taken and it was advertised as a hospital damaged in the Elazığ 
earthquake and the government was criticized over this false news (Sabah, 2020).
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Benzer haberler, 30 Ekim 2020’de yaşanan İzmir 
depreminde de gözlenmiştir. FETÖ kaynaklı sosyal 
medya hesapları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın deprem 
sonrası İzmir ziyaretini içeren videoya “montaj” yo-
luyla müzik eklemiş ve bu kurgusal video CHP söz-
cüsü Faik Öztrak dahil bazı siyasi temsilciler tarafın-
dan “gerçek” olarak algılanarak Erdoğan eleştirisine 
malzeme edilmiştir (Sabah, 2020). Yine CHP İstanbul 
Milletvekili Gürsel Tekin de attığı tweette Kızılay Kan 
Merkezi’nin depremin etkisiyle yıkıldığını bildirmiş 
ve bu haber Kızılay Başkanı Kerem Kınık tarafından 
yalanlanmıştır (Haber 7, 2020). 2021 yılında yaşanan 
yangınlar boyunca da benzer suistimal ve misenfor-
masyon yaşanmış, bu afetler birçok Batılı kanal ta-
rafından Erdoğan’ın başarısızlığının ve Türkiye’nin 
tekinsizliğinin alameti olduğu ima edilmiştir (Yeni Şa-
fak, 2021). Bu tekinsizlik dövizin yükseldiği dönemde 
yinelenmiştir (Financial Times, 2021).

2020-2021 yıllarına damga vuran koronavirüs sal-
gınıyla mücadele sürecinde de birtakım medya ihlal-
leri tespit edilmiştir. Gazeteci Enver Aysever, M. Birol 
Çün’ün çizdiği İslamofobik karikatürü paylaşıp; yanına 
şu notu düşmüştür: “Sadece sorun bu”, “Neymiş asıl 
mesele anladık mı?”. Karikatürde uzun sakallı, cübbe-
li, şalvarlı ve tespihli bir dindarın beynine “dezenfekte” 
çalışması yapıldığı görülmektedir. Temizlenmesi ge-
rektiği varsayılan bu Müslüman tiplemesi, görünümü 
itibarıyla çirkin; düşünceleriyle de mikrop olarak tasvir 
edilmiştir. Esasında Müslüman kimliği ile koronavirüs 
arasındaki ilişki, umreden dönüp karantinaya giren ki-
şiler üzerinden de geliştirilmiştir. Sözcü gazetesi “Kor-
kutan iddia” manşetini attığı haberde Konya’da bir “um-
reci”nin virüsü 257 kişiye bulaştırdığını yazmıştır (Evci, 
2020). Evrensel gazetesi de “Rize’de umreden dönen 
500 kişinin karantinaya alınmaması tedirginlik yarattı” 
başlığını atmıştır (Karafazlı ve İlek, 2020).

Sosyal Medya ve Yeni Medya 
Teknolojilerine dair İhlaller 

Raporun girişinde de belirtildiği gibi sosyal mecra-
lar her geçen gün yaygınlaşan ağıyla medya tarihinde 
olduğu kadar gündelik yaşamda da köklü değişimlere 
neden olmaktadır. İhlal kavramı da bu esnek ve akış-
kan ağlarla başkalaşmakta ve kontrolü hem güç hem 

Similar news was observed in the Izmir earthqua-
ke on October 30, 2020. FETÖ social media accounts 
have added music to the video containing President Er-
doğan’s visit to Izmir after the earthquake through a 
“montage” and this fictional video has been perceived 
as “real” by some political representatives, including 
CHP spokesman Faik Öztrak, and has been included 
in the criticism of Erdoğan (Sabah, 2020). Also, CHP 
Istanbul Deputy Gursel Tekin said in a tweet that the 
Red Crescent Blood Center was destroyed by the eart-
hquake, and this news was denied by the President of 
the Red Crescent Kerem Kinik (News 7, 2020). Similar 
abuses and misinformation occurred during the fires in 
2021, and these disasters have been implied by many 
Western channels to be a sign of Erdogan’s failure and 
Turkey’s uncanny (Yeni Şafak, 2021). This uncertainty 
was reiterated during the period when the currency 
was rising (Financial Times, 2021).

A number of media violations have also been dete-
cted in the process of combating the coronavirus epi-
demic that has marked the years 2020-2021. Journalist 
Anwar Aysever, M. shared the Islamophobic cartoon 
drawn by Birol Çun and dropped the following note next 
to it: “It’s just a problem,” “Do we understand what the 
main issue is?”. In the cartoon, it is seen that the brain 
of a religious man with a long beard, robes, salwar ka-
meez and rosary is being “disinfected”. This typecasting 
of Muslims as  something ugly in terms of appearance, 
and as germs in terms of thought and as something that 
needs to be cleaned. In fact, the relationship between 
Muslim identity and the coronavirus has also been pro-
moted through those who returned from Umrah and 
had to quarantine.   In its news with the headline “Hor-
rifying claim”, Sözcü newspaper wrote that someone 
returning from Umrah infected 257 people with the vi-
rus in Konya.(Evci, 2020). Evrensel newspaper also pub-
lished news with the headline: “It is alarming that 500 
people who have returned from Umrah in Rize have not 
been quarantined” (Karafazli and Ilek, 2020).

Violations related to Social Media and 
New Media Technologies 

As mentioned in the introduction of the report, soci-
al media causes fundamental changes in everyday life 
as well as in the history of the media with its network, 
which is becoming widespread every day. The concept 
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de elzem bir yapıya evrilmektedir. Dünyanın en değerli 
markaları listesine de bakıldığında (TRT Haber, 2021), 
bir şekilde sosyal medyayla temas eden medya ileti-
şim ve teknolojileri devlerinin zirvede olduğu gözlem-
lenmektedir. Dahası Apple, Amazon, Microsoft, Alpha-
bet Inc (Google) ve Facebook’un her birinin ayrı ayrı 
piyasa değeri 1 trilyon doları aşmıştır (NTV, 2021). Me-
kan ve zaman sınırlılığını büyük oranda esneten mo-
bil iletişim teknolojilerine entegre olan bu şirketler, 
kişiselleştirilmiş içerik üretme ve dağıtma imkanıyla 
hemen her bireyin dünyasında neredeyse vazgeçilmez 
bir yer elde etmiştir.8 

Sıklıkla siyaseti dizayn etmekle itham edilen Face-
book ve Twitter medya ihlalleri bakımından ayırt edici 
ve sembolik bir anlam taşımaktadır. Kullanıcı verilerini 
de uygunsuz biçimde paylaştığı tespit edilen Facebook9 
ve kullanıcı hesaplarını ideolojik saiklerle askıya alan 
Twitter10 çağımızın dijital medya ihlallerine örnek teş-
kil etmektedir. Dahası yasalarla da altı çizilen birçok 
suç, bu sosyal ağların girift ve kuşatıcı dünyasında sıra-
danlaşmaktadır. İntihara yönlendirme, cinsel istismar, 
uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolay-
laştırma, sağlık için tehlikeli madde temin etme, müs-
tehcenlik, fuhuşa ve kumara teşvik etme gibi suçlar bu 
mecrada önü alınamaz hale gelmektedir. Ayrıca terör 
propagandası, yalan haber, ırkçılık ve İslamofobi türü 
nefret suçları, linç kültürü, veri ve mahremiyet ihlali 
gibi yaygın problemler yaygınlaşmaktadır. 

of violation is also transformed by these flexible and 
fluid networks, and its control evolves into both a force 
and an essential structure. Looking at the list of the 
most valuable brands in the world (TRT News, 2021), 
it is observed that the giants of media communicati-
on and technologies that somehow are in contact with 
social media are at the top. Moreover, the market ca-
pitalization of Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet Inc 
(Google) and Facebook each separately has exceeded 
$1 trillion (NTV, 2021). These companies, which are in-
tegrated into mobile communication technologies that 
greatly stretch the limitations of space and time, have 
achieved an almost indispensable place in the world 
of almost every person with the ability to produce and 
distribute personalized content.8 

Facebook and Twitter, which are often accused of 
designing politics, have a distinctive and symbolic me-
aning in terms of media violations. Facebook, which 
has also been found to share user data inappropriately9 

and Twitter, which suspends user accounts with ideo-
logical motives10 is an example of digital media viola-
tions of our time. Moreover, many crimes underlined 
by the law become commonplace in the complex and 
encircling world of these social networks. Crimes such 
as inducement to suicide, sexual abuse, facilitating the 
use of drugs or stimulants, supplying hazardous subs-
tances for health, obscenity, incitement to prostitution 
and gambling become unavoidable in this medium. In 
addition, widespread problems such as terrorist propa-
ganda, fake news, racism and Islamophobia, hate cri-
mes, lynching culture, data and privacy violations are 
becoming widespread. 

8 Özellikle Facebook, şirket bünyesindeki uygulamalarıyla (What-
sApp, Instagram, Facebook ve Messenger) en çok indirilen uygu-
lamalar arasında öncü konumdadır (Yanık, 2020). 

9 Cambridge Analytica skandalı ve bunu takip eden diğer veri ih-
lalleri Facebook’u sık sık zor duruma düşürmüş ve ceza ödemeye 
mahkûm etmiştir. 

10 Twitter’ın ABD’nin 45. başkanı Donald Trump’ın hesabını “şid-
detin yükseltilmesine neden olması nedeniyle askıya alması tarihi 
bir örnektir. Trump, bunun üzerine kendi sosyal medya platformu 
“TRUTH Social”ı hayata geçirmiştir.

8 Perticularly, Facebook, with its in-house applications (WhatsApp, 
Instagram, Facebook and Messenger), is at the forefront of the 
most downloaded applications (Yanık, 2020). 

9 The Cambridge Analytica scandal and other data breaches that fol-
lowed have often put Facebook in a difficult position and senten-
ced it to pay fines. 

10 Twitter’s suspension of U.S.’s 45th President Donald Trump’s ac-
count for “causing an escalation of violence” is a historical examp-
le. In response, Trump has launched his own social media platform 
“TRUTH Social”.

HAK İHLALLERİ RAPORU MEDYA REPORT ON VIOLATION OF RIGHTS MEDIA 2020 - 2021

DÜNYA HAK 
İHLALLERİ 
RAPORU 
WORLD REPORT 
ON VIOLATIONS 
OF RIGHTS



138

İçinde küfür, hakaret, aşağılama ve tehdit içeren nef-
ret söylemleri, özellikle sosyal medya kimliğinin ano-
nim olması, yani kullanıcının kendisini gizleme imkanı 
bulmasıyla kolaylaşmaktadır. Dahası, örneğin yalnızca 
tweet’i ya da mesajı atan değil; onun yayılmasına des-
tek olanlar (retweet yapanlar da) suça ortak olmaktadır. 
Öte yandan suça iştirak eden kimliklerin dijital ayak iz-
leri tespit edilebilmektedir. Fakat sosyal medyada linçe 
uğrayan kişi, buna neden olanlar yakalansa bile, çoğu 
zaman nefret dilinin kurbanı olmaktan kurtulamamak-
tadır. Örneğin mülteciler hakkında Yunanistan Başba-
kanı Kiryakos Miçotakis’i dürüst olmamakla suçlayan 
Hollandalı gazeteci Ingeborg Beugel, daha sonra aldı-
ğı tehditler nedeniyle uzun yıllardır yaşadığı Yunanis-
tan’dan ayrılma kararı almıştır. Sosyal medyadaki sal-
dırıları işaret eden Beugel şu açıklamada bulunmuştur: 
“Nefret söylemi, modern dijital cadı avı kontrolden çık-
tı” (Aksünger ve Özcan, 2021).

Medya iletişim teknolojilerinin kendi içinde taşıdığı 
güvenlik zafiyetleri de çok sayıda ihlalin yaşanmasına 
neden olmuştur ve olmaktadır. Örneğin kullanıcılarına 
gerçek- zamanlı ve konum tabanlı güvenlik uyarıları 
gönderen mobil uygulama Citizen, Kaliforniyalı bir ada-
mı orman yangını başlatmakla mimlemiş ve gözaltına 
alınmasına sebebiyet vermiştir. Ancak kısa bir süre 
sonra bu bilginin “asılsız” olduğu anlaşılmıştır. Ceza 
hukukçusu Sarah E. Lageson bu denli alenen yapılan 
suçlamaların, gerçek-dışı olsalar ve sonunda aklansa-
lar bile sonsuza dek sürecek bir kötü şöhret ve mah-
kumiyet ürettiğini ifade etmiştir (Paul, 2021). Bunun 

Hate speech containing profanity, insults, humilia-
tion and threats in it is facilitated, in particular, by the 
fact that the social media ID is anonymous, that is, the 
user has the opportunity to hide himself. Moreover, for 
example, not only those who post the tweet or messa-
ge, but also those who support its dissemination (inc-
luding those who retweet) are complicit in the crime. 
On the other hand, digital footprints of the identities 
participating in the crime can be detected. But the per-
son who is lynched on social media often cannot avoid 
being a victim of hate speech, even if those who caused 
it are caught. For example, Dutch journalist Ingeborg 
Beugel, who accused Greek Prime Minister Kiryakos 
Mitsotakis of being dishonest about refugees, later de-
cided to leave Greece, where she had lived for many 
years, because of the threats she received. Pointing out 
the attacks on social media, Beugel made the following 
statement: “Hate speech, the modern digital witch hunt 
is out of control” (Aksünger and Özcan, 2021).

The security vulnerabilities that media communi-
cation technologies carry within themselves have also 
caused and are causing a large number of violations. 
For example, the mobile application Citizen, which sen-
ds real-time and location-based security alerts to its 
users, has accused a California man of starting a forest 
fire and caused him to be detained. However, it soon 
became clear that this information was “unfounded”. 
Criminal lawyer Sarah E. Lageson stated that such 
public accusations, even if they are untrue and even-
tually exonerated, produce a reputation and conviction 

Şekil 25:  Hayatımıza girdiği ilk günden beri 
“ifade  özgürlüğü”nü sağlama 
vaatleriyle pazarlanan Twitter, 
milyonlarca takipçisi ve destekçisi 
olan bir Amerika başkanının hesabını 
kalıcı olarak askıya almıştır. 

 Twitter, which has been marketed 
with promises to ensure “freedom 
of expression” since the first day it 
entered our lives, has permanently 
suspended the account of an 
American president with millions of 
followers and supporters.
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dışında profesyonel iş ve kariyer ağı oluşturan LinkedIn 
de yaşanan sızıntı (leak) sonucu 700 milyon kullanıcının 
finansal değilse de, kişisel verilerinin satışa sunuldu-
ğunu doğrulamıştır (Morris, 2021). Pandemide sık sık 
kullanılan video konferans uygulaması Zoom da kişisel 
verileri Facebook, Google ve LinkedIn ile paylaştığı iddi-
alarına dayanan davaları çözüme kavuşturmak için 86 
milyon dolar ödemeyi kabul etmiştir (BBC, 2021).

Gözetim aygıtları ve casus yazılımlar da gittikçe 
teknolojikleşen ve medyalaşan dünya için yaygın teh-
ditler haline gelmiştir. Özellikle İsrail menşeili NSO 
Group adlı siber silah şirketinin ürettiği Pegasus ya-
zılımı bu konuda çok kritik yerdedir. Bu yazılım hem 
kullandığı teknolojinin benzersizliği hem sızabildiği 
alanın genişliği hem de yaygın kullanımı nedeniyle dik-
kat çekmiştir. İsmi Cemal Kaşıkçı cinayetiyle de anılan 
şirket, içinde Türkiye’nin de olduğu ülkelerde özellikle 
gazeteciler, akademisyenler, aktivistler, iş adamları ve 
diplomatları hedef almıştır.11  

that will last forever (Paul, 2021). In addition, Linke-
dIn, which creates a professional business and career 
network, has confirmed that the personal data of 700 
million users, if not financial, has been put up for sale 
as a result of the leak (Morris, 2021). Zoom, the video 
conferencing application often used in the pandemic, 
has also agreed to pay $ 86 million to settle lawsuits 
based on allegations that it shared personal data with 
Facebook, Google and LinkedIn (BBC, 2021).

Surveillance devices and spyware have also become 
common threats to the increasingly technologized and 
mediatized world. In particular, the Pegasus software 
produced by the Israeli cyber weapons company NSO 
Group is in a very critical place in this regard. This 
software has attracted attention both because of the 
uniqueness of the technology it uses, the width of the 
area where it can leak, and because of its widespread 
use. The company, whose name is also mentioned in 
the murder of Jamal Khashoggi, has targeted journa-
lists, academics, activists, businessmen and diplomats, 
especially in countries including Turkey.11 

Şekil 26:  Digital Information World’un 2021 
tarihli veri ihlallerine yönelik 
araştırmasına göre (2021), ihlallerin 
büyük bir kısmı hack’lenme yoluyla 
gerçekleşmektedir. Ayrıca verinin en 
fazla e-posta ve çevrimiçi yollarla 
ele geçirildiği tespit edilmiştir. Bu 
anlamda veri ihlalleri açısından son 
20 yılın en kötü şöhretli şirketlerinin 
Facebook, Yahoo ve Amazon olduğu 
ve bu şirketlerin 4 milyardan fazla 
insanın verisini koruyamadığını ortaya 
konmuştur. 

 According to Digital Information 
World’s 2021 survey on data breaches 
(2021), the majority of breaches occur 
through hacking. In addition, it was 
found that the most amount of data was 
seized by e-mail and online means. In 
this sense, it has been revealed that the 
most notorious companies in the last 
20 years in terms of data breaches are 
Facebook, Yahoo and Amazon, and that 
these companies have failed to protect 
the data of more than 4 billion people.

11 Pegasus yazılımının küresel etkileri hakkında bilgi edinmek için 
“The Forbidden Project” adlı inisiyatifin çalışmaları incelenebilir. 
Bkz. https://forbiddenstories.org/

11 To learn about the global impact of Pegasus software the works 
of “The Forbidden Project” initiative can be studied. See. https://for-
biddenstories.org/
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Gittikçe çevrimiçileşen yaşamın güzergahına bakıl-
dığında buna benzer casus uygulamaların artabileceği 
öngörülebilir. Özellikle “uzaktan eğitim” ve “uzaktan 
çalışma” koşullarında siber güvenlik, hassasiyetle dik-
kat edilmesi gereken alan olmayı sürdüreceği öngö-
rülebilir. Bireyselleşen mobil teknolojilerin hıza dayalı 
sistemi ve “nesnelerin interneti” (IoT) denen kuşatıcı 
ağ örgütlenmesi bu mücadeleyi zorlaştırabilir. Dahası 
kişiselleştirilen argoritmaların sonucu olarak “özgür 
irade” sorunsalıyla da buluşan bu kuşatılma hissi, bulut 
teknolojilerinin sanallığında gittikçe belirsizleşecektir.

Bu sorunun arkasında sosyal medya ve iletişim tek-
nolojilerinin kullanıcılarına yaşamını, düşünceleri ve 
anlarını “ifşa” ve “teşhir” etmeye teşvik etmesinin payı 
vardır. Buradaki ifşa kültürü özellikle takipçi ve beğeni 
ekseninde kitlesel kabulün ön şartıymış gibi belirmek-
tedir. Tam bu noktada dijital film izleme platformu Netf-
lix’in altını çizmek gerekmektedir. Netflix çok sayıda 
cinsel içerikli film ve dizilere yer verirken, özellikle gay 
ve lezbiyen kimliğinin meşrulaştırılmasına ve sıradan-
laştırılmasına hizmet etmektedir. Öyle ki platformun 
resmi sitesinde “LGBTQ Filmleri” kategorisi eklenmiş-
tir. 2020 yapımı Cuties (Minnoşlar) dizisiyle de pedofili 
sahneleri gündeme getirmiş ve istismar eleştirilerinin 
hedefi olmuştur (Dağlı, 2020). Devamlı ve sansasyonel 
paylaşımların rağbet gördüğü bu mecralardaki sınırsız 
serbestiyet birçok sapkınlığa kaynaklık etmiştir.  

Looking at the route of life which is becoming ever 
more online, it can be predicted that spy applications 
similar to this may increase. Especially in the conditi-
ons of  “distance education” and “remote work”, it can 
be foreseen that cyber security will continue to be an 
area that needs to be paid attention to with precision. 
The speed-based system of individualized mobile tech-
nologies and the organization of an encircling network 
called the “Internet of things” (IoT) can complicate this 
struggle. Moreover, as a result of personalized algorit-
hms, this feeling of being surrounded, which also me-
ets the problem of “free will”, will become increasingly 
unclear in the virtuality of cloud technologies.

Social media and communication technologies’ en-
couragement to their users to “disclose” and “expose” 
their lives, thoughts and moments is the core of this 
problem. The disclosure culture here seems to be a 
prerequisite for mass acceptance, especially on the 
axis of followers and likes. At this point, it is neces-
sary to underline the digital movie watching platform 
Netflix. Netflix offers a large number of sexually exp-
licit films and series, especially serving to legitimize 
and banalize the identity of gay and lesbian people. So 
much so that the category “LGBTQ Films” was added 
to the official site of the platform. Moreover, with the 
2020 TV series Cuties, pedophilia scenes were brought 
up and the platform became the target of exploitation 
criticism. (Dağlı, 2020). Unlimited freedom in these 
media, where constant and sensational sharings are in 
demand, has caused many perversions.  

Şekil 27:  İfşa, teşhir, özenti ve sansasyon 
kültürünün çıktısı olarak Netflix’te büyük 
tartışmalara neden olan ve çocukların 
cinselleştirilmesine / objeleştirilmesine 
hizmet eden yapım Cuties dizisi. Netflix, 
buna benzer birçok popüler film ve dizinin 
sürekli erişilebilir olduğu platformların 
başında gelmektedir 

 A production that caused great 
controversy on Netflix as the output of a 
culture of disclosure, exposure, wannabe 
and sensationalism and served to 
sexualize / objectify children is the  Cuties 
series. Netflix is one of the platforms 
where many popular movies and series 
like this are constantly available.
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Bu anlamda örneğin Avrupa’da 2020’de yalnızca in-
ternette yaşanan çocuk istismarına yönelik 1 milyon-
dan fazla şikayet alınmıştır (Temizer, 2021). Son birkaç 
yılda sosyal ağlarda popülerleşen bir diğer istismar 
biçimi de “bebek ve çocuk fenomenler”dir. Çocukla-
rı üzerinden para ve şöhret kazanmak isteyen “sosyal 
medya ebeveynleri”nin internete yükledikleri fotoğraf 
ve videolar da pedofili sitelerine taşınabilmiştir (Yavuz, 
2020). Çocukların kendi irade ve istekleri dışında yürü-
tülen bu süreç, birçok araştırmaya göre gelecek birkaç 
yılda ebeveyn ile çocukları arasında hukuki ve kültürel 
çatışmanın yaşanmasına neden olacaktır. Buna bağlı 
olarak, adına “unutulma hakkı” denen ve kişinin inter-
netteki izlerini yönetmeyi içeren yeni bir süreç de daha 
sık gündeme gelecektir. 

Sonuç ve Öneriler

Belli bir zaman ve mekan sınırlılığına tabi olan rad-
yo, televizyon, gazete gibi geleneksel medyanın yanında 
artık zamanı aşan ve her mekanda ulaşılabilen taşına-
bilir araçlara entegre dijital mecralar belirdiği raporun 
ilk bölümünde ifade edilmiştir. Gerçekten de medya ar-
tık izlediğimiz veya takip ettiğimiz, dışında olduğumuz 
ve bilgi aldığımız bir ilişkiyi değil; geldiğimiz noktada iz-
lendiğimiz, takip edildiğimiz, kimliğimizin inşa edildiği, 
içinde olduğumuz ve kesintisiz etkileşimde olduğumuz 
yeni ve hızla tüketilen bir boyutu ifade etmektedir. Bu 
bağlamda medya ihlalleri de gittikçe yaygınlaşan ve 
karmaşıklaşan medya ağlarına paralel olarak fazla-
laşmış ve söz konusu sorunlarla mücadele her geçen 
gün güçleşmiştir. Özellikle sosyal medyanın engin kul-
lanım alanına güç ve meşruiyet kazandıran “özgürlük 
söylemleri”, kaçınılmaz bir biçimde ayrımcılık, ırkçılık, 
istismar ve nefret suçlarını tetiklemiştir. 

Geleneksel ve sosyal medya ırkçılık söylemlerinin 
yükseldiği ve sıradanlaştığı zemin olmayı sürdürmüş-
tür. Özellikle siyahlara dönük Batı toplumlarında yaşa-
nan ayrımcılık, medya alanında da tekrar edilmiş ve ye-
niden üretilmiştir. Yalnızca siyasette değil; teknolojiden 
spora yaşamın birçok sahasında ırkçılığı pekiştiren ve 
Suriyeli mülteciler hakkında karalamalar içeren gö-
rüntü ve mesajlar paylaşılmıştır. Uluslararası toplum 
ve mahkemeler tarafından “soykırım” olarak kabul 
edilen Srebrenitsa dahil, içinde Müslüman kimliğin yer 
aldığı birçok mesele İslamofobi’ye hizmet edecek şe-

In this sense, for example, more than 1 million comp-
laints about child abuse experienced on the Internet alo-
ne were received in Europe in 2020 (Temser, 2021). Anot-
her form of abuse that has become popularized on social 
networks over the past few years is the “baby and child 
influencers”. Photos and videos uploaded to the Inter-
net by “social media parents” who want to earn money 
and fame through their children have also been able to 
be moved to pedophilia sites (Yavuz, 2020). This process, 
carried out against the will and wishes of the children, 
will lead to a legal and cultural conflict between the pa-
rent and their children in the next few years, according to 
many studies. Accordingly, a new process called the “ri-
ght to be forgotten”, which involves managing a person’s 
traces on the Internet, will also be raised more often. 

Conclusion and Recommendations
In addition to traditional media such as radio, televi-

sion and  newspapers, which are subject to a confined 
time and space, digital media, which is integrated into 
portable tools that go beyond time and can be accessed 
anywhere have been discussed in the first part of the 
report. Indeed, media no longer refers to a relationship 
that we follow, are outside of, and receive information 
from, but to a new and rapidly consumed dimension 
in which we are watched, followed, our identity is built, 
that we participate in and are in a constant interraction 
with.  In this context, media violations have also become 
more common and complicated in parallel with media 
networks, and the fight against these problems has be-
come more difficult with each passing day. In particular, 
the “freedom rhetoric”, which gives power and legitima-
cy to the vast field of use of social media, has inevitably 
triggered discrimination, racism, abuse and hate crimes.

Traditional and social media have continued to be the 
ground where racism discourses have risen and beco-
me commonplace. Discrimination experienced in Wes-
tern societies, especially against blacks, has also been 
repeated and reproduced in the media field. Not only in 
politics, but also in many areas of life, from technology 
to sports, images and messages that reinforce racism 
and contain doodles about Syrian refugees have been 
shared. Many issues involving Muslim identity, including 
Srebrenica, which is considered a “genocide” by the in-
ternational community and the courts, have been com-
municated in a way that serves Islamophobia. Especially 
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kilde haberleştirilmiştir. Özellikle Afganistan’daki siya-
si kırılmaların ardından sistematik biçimde İslamofobik 
etiketlemeler yapılmıştır. 

İslamofobi’nin güncel bir yansıması olarak, İslami 
öğelerle koronavirüs salgını arasında bilinçli bir iliş-
kilendirme kurulmuştur. Suç işleyen kişiler de Müs-
lüman kimlikleri öne çıkarılarak haberleştirilmiş ve 
İslam, bu eylemlerinin motivasyonu olarak işaretlen-
miştir. Bu sistematik işaretleme birçok olayda yalan 
haberlerle kışkırtılmıştır. Avrupa ve özellikle de Fran-
sa’da ayırt edici bir biçimde İslamofobi’yi besleyen 
yayıncılığa ve politikaya destek olunduğu tespit edil-
miştir. Bu yıkıcı işleyiş karikatür ve dijital oyunlar gibi, 
klasik medyanın dışında geniş kitlelere ulaşan popü-
ler araçlarla da desteklenmiştir.      

Uzun mazisi olan, ancak özellikle 2021 yılının Ma-
yıs’ında, yani Ramazan ayına denk düşen bir zaman-
da yaşanan İsrail şiddeti de, özellikle geleneksel Batı 
medyasında gerçeklerin çarpıtılması ve gizlenmesi 
şeklinde haberleştirilmiştir. Bu haberlerde suçun 
öznesi saklanmış, şiddet eylemleri ise meşrulaştırıl-
maya çalışılmıştır. Çatışma, kriz veya kaos kavramıyla 
sterilleştirilmek istenen bu şiddet, dayanağını sente-
tik “İslami radikalizm” portrelerinden almış; dahası 
muhalif medyayı ve sivil katliamlara haklılık zemini 
aramıştır. Bu şiddete karşı çıkan kişi ve gruplar ise 
kolayca “anti-semitik” olmakla suçlanmış ve medya 
yollu kitlesel linçe muhatap olmuştur. 

Bunun dışında Türkiye’ye dair farklı konuları işleyen 
Batı medyasının ısrarlı bir olumsuzlama içinde oldu-
ğu gözlemlenmiştir. Bu olumsuzlamalar ekseriyetle 
özgürlük, bölge politikaları, din, ekonomi ve etnisite 
kavramları etrafında geliştirilmiştir. Bu bağlamda hü-
kümetin PKK’ya değil de; Kürtlere karşı olduğu imajı 
eskiden olduğu gibi son birkaç yılda da yinelenmiştir. 
Terörle irtibatlı kişiler hakkında algısal pürüzsüzleştir-
meler yapılırken; bunların tutuklanması da Türkiye’nin 
özgürlükler endeksine eksi puan olarak geçirilmiştir. 
Çocuklarını PKK’dan kurtarmak isteyen annelerin mü-
cadelesi de muhalif medyada ya yer almamış ya da bağ-
lamından çıkarılarak ele alınmıştır. Benzer bağlamsız-
laştırma ve yalan haberler salgın, deprem ve yangın gibi 
ülkede yaşanan kriz ve doğal afetlerde sürdürülmüştür.

Geleneksel medyada yer tutan tüm bu haberler, eş-
zamanlı olarak sosyal medyada da paylaşılmış ve bu 
yolla kitleler manipüle edilmiştir. Sosyal medya, ge-
rek şirketler bazında gerekse devletler bazında, içinde 
yaşadığımız çağın medya atmosferini domine etmiştir. 

after the political breakdowns in Afghanistan, Islamop-
hobic labeling has been systematically carried out. 

As a current reflection of Islamophobia, a consci-
ous association between Islamic elements and the co-
ronavirus epidemic has been established. People who 
committed crimes were also informed by putting their 
Muslim identities forward, and Islam was marked as 
the motivation for their actions. This systematic labe-
ling has been provoked in many cases by false news. 
It has been found that there is support for publishing 
and politics that feed Islamophobia in a distinctive form 
in Europe and especially in France. This destructive 
process has been supported by popular tools such as 
cartoons and digital games that reach large audiences 
outside of classical media.      

The Israeli violence, which has a long history, but 
especially occurred in May 2021, that is, at a time co-
inciding with the month of Ramadan, has also been 
reported in the form of distortion and concealment of 
facts, especially in traditional Western media. In these 
reports, the subject of the crime was hidden, and vio-
lent acts were attempted to be legitimized. This violen-
ce, which wanted to be sterilized with the concepts of 
conflict, crisis or chaos, took its basis from synthetic 
portraits of “Islamic radicalism”; moreover, it sought 
the justification of the opposition media and civilian 
massacres. People and groups opposed to this violen-
ce were easily accused of being “anti-Semitic” and the 
media was involved in mass lynching. 

In addition, it has been observed that the Western 
media, which handles different issues related to Turkey, 
is in a persistent negation. These negations are most-
ly developed around the concepts of freedom, regional 
policies, religion, economy and ethnicity. In this context, 
the government’s image that it is against the Kurds, not 
the PKK, has been reiterated in the last few years, as 
it used to be. While perceptual smoothing was carried 
out on persons connected with terrorism; their arrest 
was also included in Turkey’s freedoms index as a minus 
point. The struggle of mothers who want to save their 
children from the PKK has also not been covered in the 
opposition media either or has been taken out of con-
text. Similar contextualization and false news stories 
have been maintained in crises and natural disasters in 
the country, such as epidemics, earthquakes and fires. 

All these news stories, which are included in the 
traditional media, were simultaneously shared on soci-
al media and the masses were manipulated in this way. 
Social media has dominated the media atmosphere of 
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Facebook ve Twitter gibi etkileşimli ağlar siyasetten 
ekonomiye; sağlıktan mahremiyete gündelik yaşamın 
hemen tüm alanına nüfuz etmiştir. Buna istinaden bir 
iktidar zemini olarak sosyal medya, hukuki ve siyasi 
platformlarda yeni düzenlemeler yapmayı gerektirecek 
denli yoğun tartışmaların odağı olmuştur. İfade özgür-
lüğü ile nefret suçu arasındaki ayrımın belirsizleşmeye 
başladığı bu süreçte sosyal medya, şiddet ve mahre-
miyet ihlalleri ikilemiyle de gündeme gelmiştir. Ayrıca 
istismar ve ırkçılık gibi suçların kolayca işlenebildiği bu 
mecraların şeffaflık iddiaları veri güvenliği ve kişisel 
haklara dair suistimal ve açıklarla birleşmiştir.  

Öte yandan tüm bu medya süreçlerini düzenlemeyi 
öneren her türlü resmi girişim ise genellikle “sansür” 
olarak tarif edilmiştir. Oysa hassas ve hesap verebilir 
bir medya idealinin gerçekleşmesi için medya unsur-
larının çerçevelendirilmesi ve denetlenmesi elzemdir. 
Bu nedenle güncel koşullara ve araçlara uyumlu mev-
zuat düzenlemeleri yapılmalıdır. Kişi, değer ve kurum-
ları itibarsızlaştırmaya ve ayrımcılık üreterek toplumun 
hassasiyetlerini suistimale yönelik habercilik anlayışı 
hem bilgilendirme hem de yasallaştırma yoluyla dö-
nüştürülmelidir. Nefret atmosferini yayan medya söy-
lemlerine karşılık cezai yaptırımlar ağırlaştırılmalıdır. 
Dijital mecranın sahip olduğu “soyutluk” imajı, burada 
işlenen suçların niteliğini belirsizleştirmemelidir.     

Sosyal medyada anlık müdahale oldukça kritiktir. 
Bu amaçla sosyal medya şirketlerinin temsilcilikleriy-
le eşzamanlı eylemde bulunma hususlarında teknoloji 
tabanlı ve sürekli işbirliği geliştirilmelidir. Bu anlamda 
sorunun özellikle tespiti noktasında yapay zekanın sağ-
ladığı imkanlardan faydalanılmalıdır. Bunun dışında alı-
cı/izleyici kitle de medya merkezli istismarlar ve yalan 
haberler hakkında eğitilmelidir. Bu açıdan hedef-kitle-
nin eleştirel biçimde haberin geldiği kaynağın geçer-
liliğini araştırması ve karşılaştırma / sentez yaparak 
gerçeğe ulaşması benimsetilmelidir. Ayrıca geleneksel 
medyada olduğu gibi bu hedef-kitlenin içerik üretimine 
katkıda bulunduğu sosyal ağlarda da ırkçı, İslamofobik, 
ötekileştirici, yıkıcı, bölücü ve sansasyonel dilin ürettiği 
klişe ve basmakalıpların neden olduğu kolektif hasar-
lar betimlenmeli ve bu betimlemeler sonucunda medya 
organlarına periyodik öneriler sunulmalıdır.

the age in which we live, both on the basis of companies 
and on the basis of states. Interactive networks such 
as Facebook and Twitter have penetrated almost all 
areas of everyday life, from politics to economics and 
from health to privacy. Accordingly, social media, as a 
ground of power, has been the focus of intense discus-
sions on legal and political platforms that will require 
new regulations. In this process, where the distinction 
between freedom of expression and hate crime has be-
come unclear, social media has also come to the fore 
with the dilemma of violence and privacy violations. In 
addition, the transparency claims of these media, whe-
re crimes such as abuse and racism can be easily com-
mitted, are combined with abuses and deficits related 
to data security and personal rights.  

On the other hand, any official initiative that proposes 
to regulate all these media processes has usually been 
described as “censorship”. However, framing and cont-
rolling media elements is essential for the realization of 
a sensitive and accountable media ideal. For this reason, 
regulatory arrangements should be made in accordan-
ce with current conditions and vehicles. The concept of 
journalism aimed at discrediting people, values and ins-
titutions and abusing the sensitivities of society by pro-
ducing discrimination should be transformed both th-
rough information and legalization. Criminal sanctions 
should be aggravated in response to media rhetoric that 
spreads an atmosphere of hatred. The image of “abstra-
ction” possessed by the digital medium should not obs-
cure the nature of the crimes committed here.     

Instant intervention on social media is quite criti-
cal. For this purpose, technology-based and continu-
ous cooperation should be developed in order to take 
simultaneous actions with the representative offices of 
social media companies. In this sense, the opportuni-
ties provided by artificial intelligence should be used, 
especially at the point of determining the problem. In 
addition, the buyer/audience should also be educated 
about media-centered exploits and fake news. From 
this point of view, it should be adopted that the target 
audience critically examines the validity of the sour-
ce from which the news comes and reaches the truth 
by comparing / synthesizing it. Also, as it is in tradi-
tional media, this target-audience content on social 
networks that contributed to the production of racist, 
Islamophobic, alienating, destructive, divisive language 
and stereotypes and sensational cliche that is the ca-
use of the damage produced by these depictions as a 
result of periodic collective media should be described 
and recommendations must be submitted.
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Giriş 

Salgın, maske, karantina döngüsünde geçen iki yıl 
sonunda, bu sürecin pek çok açıdan geri döndürüle-
mez ve kalıcı etkileri ortaya çıkmaya başladı. Özellikle 
küresel bir salgının eşikte olduğunun anlaşıldığı ilk 
günlerde, devletlerin önlem almakta, salgına müda-
hale etmekte ve gerekli eylem planlarını icra etmek-
te aciz kaldıkları, uluslararası iş birliğinin de yetersiz 
kaldığı görüldü. Salgının yayılmasını önlemede ya da 
kontrol altına alınabilmesinde ortak adımlar atılama-
dı. Her ülke, salgını kontrol altına almak için kendi 
içinde farklı önlemler aldığı gibi salgının ekonomik 
etkilerini azaltma ve ekonomik çöküşü önlemek için 
de benzer bir tavır sergilendi. Pandemi süresi boyun-
ca dünya genelinde sağlık sisteminin sağlamlığı, de-
mokratik düzenin geleceği, küreselleşmenin çöküşü 
yanındaekonomik yapının sürdürülebilirliği, gelir ve 
servet eşitsizliğine kadar birçok farklı konu gündeme 
alındı. Küresel salgının tetiklediği toplumsal krizlerin 
yanı sıra, özellikle ekonomiyi ilgilendiren noktalarda 
meselenin bir sistem sorununa, neoliberal kapita-
lizmin krizine dönüştüğü görüldü. Modern kapitalist 
sistem içinde neoliberalizm, finansal sistem aracı-
lığı ile toplumsal alanı inşa etmesi ve dönüştürmesi 
anlamında, bir hayat görüşünü ve yaşama biçimini 
temsil etmektedir. Neoliberalizm, en kısa tanımıyla, 
1980’lerden sonra ekonomi politikalarına hâkim olan 
dünya görüşüdür. En temel argümanı, devletin ekono-
miye müdahalesinin asgariye indirilmesi ve devletin 
kendi sorumluluk alanlarından bir kısmının piyasa 
güçlerine bırakılmasıdır. Bu anlamıyla, neoliberal bir 
sistemde devlet, tercihini toplumsal fayda yerine özel 
sektör ya da sermayeden yana kullanmaktadır. 

Salgının ciddi bir ekonomik krizin de tetikçisi ola-
bileceği ihtimali iktidarları—özellikle de gelişmiş eko-
nomileri—tercih yapma konusunda zorladı.  Neolibe-
ralizmin kalesi olan iki ülke, ABD ve Birleşik Krallık, 
başlangıçta birbirine yakın tepkiler vererek tercihleri-
ni ekonomiden yana kullanmaya karar verdiler. Böyle-
si bir tercih, toplumsal zeminde tepkiyle karşılandı ve 
devletlerin gerekli adımları atma konusunda çekim-
serlikleri eleştirildi.

Introduction 

After two years passed in the pandemic with mask 
and quarantine cycle, the irreversible and permanent 
effects of this process began to emerge in many res-
pects. Especially in the first days when it was realized 
that a global pandemic was on the threshold, it was 
obvious that states were incapable of taking precauti-
ons, intervening means and executing the necessary 
action plans, and also international cooperation was 
insufficient. In addition joint steps could not be ta-
ken to prevent or control the spread of the pandemic. 
Each country took different measures to control the 
pandemic, as well as to reduce the economic effects 
of the pandemic and to prevent economic collapse. 
During the pandemic, many different issues were on 
the discussed, including the robustness of the health 
system, the future of the democratic order, the col-
lapse of globalization, as well as the sustainability of 
the economic structure, income and wealth inequality. 
In addition to the social crises triggered by the global 
pandemic, it was seen that the issue turned into a sys-
temic problem, a crisis of neoliberal capitalism, espe-
cially at points concerning the economy. In a modern 
capitalist system, neoliberalism represents a view of 
life and a way of living, in the sense that it builds and 
transforms the social sphere through the financial 
system. Neoliberalism, with its shortest definition, is 
the worldview that dominated economic policies after 
the 1980s. The most basic argument is that the state’s 
intervention in the economy should be minimized and 
that some of the state’s own areas of responsibility 
should be left to market forces. In this sense, in a ne-
oliberal system, the state prefers the private sector or 
capital instead of social benefits.

The possibility that the pandemic could also be 
the trigger of a serious economic crisis forced the go-
vernments—especially the developed economies—to 
make choices between the public welfare and private 
sector. The two countries that are the strongholds of 
neoliberalism, the USA and the UK, initially reacted 
close to each other and decided to favor the economy. 
Such a choice was met with reaction on the social 
ground, and the reluctance of the states to take the 
necessary steps was criticized.
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Neoliberal sistem içinde devletin bazı görev ve 
sorumluluklarını, mesela eğitim ve sağlık hizmetle-
ri özelleştirme yoluyla özel sektöre ve piyasa meka-
nizmalarına bırakması, toplumsal sözleşmenin ge-
rekliliğini yerine getirmediği anlamına gelir. Etkileri 
devam eden salgın ve ekonomik krizde neoliberal 
politika ile hareket eden devletlerin özel sektörün çı-
karlarını gözettiği gerçeği somut şekilde deneyimlen-
miştir. Özellikle Birleşik Krallık ve ABD’de devletlerin 
gerekli adımları atmakta çekimser ve ihtiyatlı davran-
masına neden olan şey esasında bu politikalara olan 
sıkı bağlılıklarıdır.  

Bu koşullar altında devletlerin müdahale düzey-
leri ve araçları da farklılıklar gösterdi. Bazı devletler 
piyasaya daha güçlü şekilde müdahale ederken diğer 
birçoğu hem müdahale araçlarından mahrum olduk-
ları hem de bu noktada elle tutulur bir eylem plan-
larının olmamasından dolayı ciddi maddi kayıplara 
göz yumdu. Salgının Avrupa’da görülmeye başlandığı 
ve çeşitli tahminlerin yapıldığı ilk zamanlarda çoğu 
kurum ve kişi bu süreci ‘Büyük Buhran’dan bu yana 
gerçekleşen en büyük ekonomik çöküş ve kriz olarak 
nitelendirdi. Bu süreçte en ilginç ifadelerden biri de 
IMF (Uluslararası Para Fonu)’ye aitti. IMF yaptığı ana-
lizde bu süreci “Büyük Tecrit” olarak tanımlamaktay-
dı ve oldukça karamsar bir senaryo ve projeksiyon 
sunmaktaydı. Özellikle “gelişmiş ekonomilerin” bu 
durumdan çok daha fazla etkileneceği ve %6’lık bir 
küçülme yaşayacağı tahmin ediliyordu. Bu senaryoda 
neoliberal kapitalizmin daha az etkisinde olan ve “ge-
lişmekte olan ekonomiler” olarak anılan ülkelerde 
kaybın daha düşük seyredeceğine dair yorumlar da 
ortaya çıktı (IMF, 2020). 

Küresel ekonomi ve kapitalizm salgın başta olmak 
üzere; iklim değişikliği, yeni dijital teknolojilerin yük-
selişi, istihdam piyasalarının değişen doğası gibi fak-
törlerden dolayı ciddi bir yol ayrımında durmaktadır. 
Bu dönüşümlerin ve yeni dünyanın anlaşılması hem 
iktisadi düşüncede hem de ekonomi politikte esaslı 
keşifleri zorunlu kılmaktadır. İktisadi düşünceye ve 
ekonomi disiplinine hâkim olan temel varsayımların 
sorgulanması ve dikkatli şekilde incelenmesi gerek-
lidir (Basu, 2021). Özellikle bireysel çıkar üzerine inşa 
olan ekonomik modellerin salgın gibi, toplumun ta-
mamını etkileyen geniş ölçekli sorunlarda büyük bir 
çıkmaza girdiği tekrar görülmüş oldu. 

In the neoliberal system, the state’s transfer of 
some of its duties and responsibilities, such as edu-
cation and health services to the private sector and 
market mechanisms through privatization, means 
that it does not fulfill the requirements of the social 
contract. It was clear that during the pandemic and 
economic crisis, states act with neoliberal policy favo-
ring the benefits of the private sector. Especially in the 
United Kingdom and the United States, what causes 
states to be hesitant and cautious in taking the neces-
sary steps is actually their strict adherence to these 
neoliberal policies.

Under these circumstances, states’ levels of in-
tervention and their intervention means also varied 
from country to country. While some states interve-
ned more strongly in the market, many others turned 
a blind eye to serious financial losses because they 
were both deprived of the means of intervention and 
lacked a tangible action plan at this point. In the early 
days when the pandemic started and cases were seen 
in Europe and various predictions were made, most 
institutions and people described this process as the 
biggest economic collapse and crisis that has taken 
place since the Great Depression. One of the most in-
teresting statements in this process belonged to the 
IMF. In its analysis, the IMF described this process as 
the “Great Lockdown” and presented a rather pessi-
mistic scenario and projection. It was predicted that 
especially “advanced economies” would be affected 
much more by the pandemic conditions and experien-
ced a shrinkage of 6%. In this scenario, comments 
emerged that the loss would be lower in countries that 
are less affected by neoliberal capitalism and are re-
ferred to as “developing economies” (IMF, 2020).

The global economy and capitalism stands at a se-
rious crossroads due to factors such as pandemic, cli-
mate change, the rise of new digital technologies, and 
the changing nature of employment markets. Unders-
tanding these transformations and the new world ne-
cessitates fundamental discoveries in both economic 
thought and political economy. It is necessary to qu-
estion and carefully examine the basic assumptions 
that dominate economic thought and the discipline of 
economics (Basu, 2021). It has been seen again that 
economic models built on self interests have come to 
a deadlock in large-scale problems affecting the who-
le society, such as pandemics.

2020-2021151
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Dünya Ekonomik Forumu (WEF), her yıl dünya için 
tehdit oluşturan önemli risklerin analizi olan ‘Küresel 
Riskler Raporu’nu hazırlamaktadır. Rapor, çeşitli ku-
ruluşlar ve bölgelerden ankete katılan yaklaşık 1000 
liderin verilerini içermektedir. 2022 yılı raporunda, 
katılımcılara salgının başlangıcından bu yana küre-
sel risklerin hangisinde daha da kötüleşme görül-
düğü sorulmuştur. 5 kategoride; ekonomik, çevresel, 
jeopolitik, toplumsal ve teknolojik, incelenen riskler 
içerisinde katılımcılara göre, “sosyal uyumun erozyo-
nu”, küresel salgının başlangıcından bu yana en çok 
yoğunlaşan ve derinleşen küresel risktir. WEF bunu 
sosyal sermayenin veya sosyal istikrarın kaybı olarak 
tanımlamaktadır (Weforum, 2022). 

 Şekil 28’de de görüldüğü üzere en önemli sorun-
lar toplumsal olarak kategorize edilseler dahi bunla-
rın ekonomiyle bağlantıları açıktır (Ang, 2022). Salgın 
boyunca yaşanan istihdam kayıpları ve bunlara bağlı 
olarak yaşanan gelir ve servet kaybı büyüyen bir sos-
yoekonomik sorun olarak masada durmaktadır. Bura-
da listelenen pek çok sorun salgından önce de mev-
cuttu ancak küresel salgının etkileri altında geçen iki 
yıldan sonra bu sorunların daha da derinleştiklerini, 
özellikle de eşitsizliğin sürdürülemeyecek kadar yo-
ğunlaştığını söylemek mümkündür. İlk 10 sorun ara-
sına giremese de sürekli hale gelen durgunluk, varlık 
balonu patlaması, sanayinin çöküşü, fiyat istikrarsız-
lığı, emtia fiyatlarındaki şoklar gibi pek çok ekonomik 

The World Economic Forum (WEF) prepares the 
“Global Risks Report” every year, which is an analysis 
of the important risks posing a threat to the world. The 
report includes data from nearly 1000 leaders surveyed 
from various organizations and regions. In its 2022 re-
port, respondents were asked which of the global ris-
ks had worsened since the beginning of the pandemic. 
Answers classified into five categories as the econo-
mic, environmental, geopolitical, social and technologi-
cal risks. Being one of them, the “erosion of social co-
hesion” is the most intensifying and deepening global 
risk since the beginning of the global pandemic, accor-
ding to the participants. WEF defines this as the loss 
of “social capital” or “social stability” (Weforum, 2022)

As seen in Figure 28, even if the most important 
problems are categorized as social, their connecti-
on with the economy is clear (Ang, 2022). The loss of 
employment experienced during the pandemic and the 
loss of income and wealth due to these are on the tab-
le as a growing socioeconomic problem. Many of the 
problems listed here were present before the pande-
mic of course, but after two years under the effects of 
the pandemic, it is possible to say that these problems 
have deepened, and inequality in particular has beco-
me too intense to be sustained. Although it could not 
be among the top 10 problems, many economic issu-
es such as recession, the bursting of the asset bubble, 
the collapse of the industry, price instability, and shocks 

Risks Category Percentage %

1 Social cohesion erosion Social 27.8

2 Livelihood crises Social 25.5

3 Failure in climate action plans Environmental 25.4

4 Mental health deterioration Social 23.0

5 Extreme weather events Environmental 22.7

6 Debt crises Economic 13.8

7 Cyber security failures Technological 12.4

8 Infectious diseases Social 10.9

9 Digital inequality Technological 10.5

10 Backlash against science Social 9.5

Figure 28: Küresel Risk Raporu / Global Risks Report, 2022
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mesele de salgın süresince derinleşen ve şiddetlenen 
sorunlar olarak kayıtlara geçmiştir. Artan gelir ve ser-
vet eşitsizliği döneminde hisse senedi piyasalarında 
görülen yeni zirveler, bu yaşanan piyasa çılgınlığının 
ve piyasa balonunun da 2007-8 Finansal Krizi gibi bir 
çöküşe neden olacağı ve bununla paralel ekonomik 
adaletsizlikleri ve eşitsizlikleri de yeniden üreteceği 
ufukta bekleyen büyük bir çöküş olarak durmaktadır. 
Düzenli bir işi ve geliri olanlar borsada kazançlarına 
devam ederken, düşük katma değerli mavi yakalı ve 
hizmet işlerinde çalışanlar, işsizler ve kısmi istihdam-
lılar büyük bir borç yükü altında kaldı. Çok az finansal 
servete sahip olanlar azalan ekonomik beklentileriyle 
ekonomide derin bir umutsuzluğun da taşıyıcısı duru-
muna geldiler (Roubini, 2021).       

1. 2022 Öncesinde Dünya 
Ekonomisindeki Genel Makroekonomik 
Görünüm

Raporun bu bölümünde 2020-2021 yılları arasında 
salgın sürecinin makroekonomik değerlendirmesi ve 
genel durumu sunulacaktır. Daha sonra veriler ışığın-
da mevcut durumun ekonomi politiği incelenecektir. 
2021 yılı salgının olumsuz etkilerinin küresel ölçek-
te devam ettiği bir yıl olarak geride kaldı. Pandemiyle 
geçen iki sene sonrasında genel ekonomik görünüm 
henüz yeni yeni kendini toparlama evresine girmiştir.  
Fakat bu evre dengeli bir seyir çizmemekte, ülkelerin 
ekonomik gelişmişlik seviyesine göre değişiklik gös-
termektedir. Salgının yarattığı kırılmaların, orta vadeli 
performans üzerinde kalıcı izler bırakması beklen-
mektedir. Aşıya erişim, istihdam politikaları, piyasa-
yı teşvik edici para ve mali politikalar ve diğer sosyal 
destek politikaları boşlukların doldurulmasında baş-
lıca itici güçler olacaktır (IMF, 2021).

Gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) verilerine bakıldı-
ğında dünya ekonomisindeki büyüklük sıralamasının 
çok değişmediği görülmektedir. IMF’den derlenen ve-
rilere göre küresel ekonominin büyüklüğü 94 trilyon 
dolara ulaşırken, 22,9 trilyon dolarlık büyüklüğüyle 
ABD GSYİH’si, küresel ekonominin kabaca %25’ini 
oluşturmaktadır. Bu, son 60 yılda önemli ölçüde de-
ğişen ve büyüyen bir paydır. Finans, sigorta ve emlak 

in commodity prices were recorded as problems that 
deepened and intensified during the pandemic. The 
new peaks seen in the stock markets in the period of 
increasing income and wealth inequality stand as a 
great collapse waiting on the horizon, where this mar-
ket madness and market bubble will cause a collapse 
like the 2007-8 Financial Crisis and will reproduce the 
economic injustices and inequalities in parallel with it. 
Those who have a regular job and income continued to 
earn in the stock market, while those working in low 
value-added blue-collar and service jobs, the unemp-
loyed and part-employed remained under a great debt 
burden. Those with very little financial wealth became 
the carrier of a deep despair in the economy with their 
declining economic expectations (Roubini, 2021).

1.Macroeconomic Outlook in the 
World Economy Between 2020-22

In this part of the report, the macroeconomic eva-
luation and outlook of the pandemic between 2020-
2022 will be presented. Then, in the light of the data, 
the political economy of the current situation will be 
examined.

2021 was a year in which the negative effects of 
the pandemic continued on a global scale. After two 
years with the pandemic, the general economic out-
look has just entered a recovery phase. However, this 
phase does not show a balanced course and varies 
differently according to the level of economic deve-
lopment of the countries. Breakdowns caused by the 
epidemic are expected to leave permanent marks on 
medium-term performance. Access to vaccines, emp-
loyment policies, market-stimulating monetary and 
fiscal policies and other social support policies will be 
the main drivers of filling the gaps (IMF, 2021).

Looking at the Gross Domestic Product (GDP) data, 
it is seen that the order in the world economy has not 
changed much. According to the data compiled from 
the IMF database, while the size of the global economy 
reaches 94 trillion dollars, the US GDP with a size of 
22.9 trillion dollars constitutes roughly 25% of the 
global economy. This is a share that has changed and 
grown significantly over the past 60 years. The finance, 
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(4,7 trilyon dolar) sektörleri ABD ekonomisine en faz-
la katkı sağlayan sektörlerken, bunu profesyonel ve ti-
cari hizmetler (2,7 trilyon dolar) ve kamu harcamaları 
(2,6 trilyon dolar) izlemektedir. Çin ekonomisi nominal 
olarak ikinci sırada yer alırken ve GSYİH’si 17 trilyon 
dolara yakın seyrediyor. Diğerlerinin kıyasla kapsamlı 
çelik, elektronik ve robotik ürünleri ile bu alanda dün-
ya çapındaki en büyük üretici olmaya devam ediyor. 
Avrupa’da ise en büyük ekonomi, dünyadaki motor-
lu taşıtların kabaca %20’sini ihraç eden Almanya’dır. 
2019’da toplam ticaret, ülkenin GSYİH’sinin yaklaşık 
%90’ına karşılık geliyordu (Neufeld, 2021).

Ekonomik Kalkınma ve İş birliği Örgütü (OECD, 
2021b) 2021 yılsonu tahminlerine göre makro ölçek-
te küresel toparlanmanın devam edeceği, 2022 yılı 
boyunca da para ve mali politikaların genel anlamda 
ekonomiyi destekleyici, yani salgının olumsuz ekono-
mik etkilerini hafifletici şekilde olacağı öngörülmek-
tedir. Zirvede yer alan iki ekonomi, Çin ve ABD’nin 
toparlanma hızı diğerlerine göre oldukça yüksektir. 
Buna rağmen birçok ülke kısa süre içerisinde to-
parlanma evresine geçemeyecektir. Gelişmiş ülkeler 
arasında toparlanma hızı en düşük olan İzlanda ve 
İspanya örneklerinin bu süreçlerinin 2023’ü bulacağı 
düşünülmektedir (Koop, 2021). 

insurance, and real estate ($4.7 trillion) sectors are 
the largest contributors to the US economy, followed 
by professional and business services ($2.7 trillion) 
and public spending ($2.6 trillion). China’s economy 
ranks second in nominal terms, with a GDP of close to 
$17 trillion. The country remains the world’s largest 
manufacturer in this field, with a comprehensive ran-
ge of steel, electronic and robotic products compared 
to others. In Europe, the largest economy is Germany, 
which exports roughly 20% of the world’s motor ve-
hicles. Total trade in 2019 accounted for around 90% 
of the country’s GDP (Neufeld, 2021).

According to the 2021 year-end forecasts of the 
Organization for Economic Development and Coope-
ration (OECD, 2021b), it is predicted that the global 
recovery on a macro scale will continue, and that mo-
netary and fiscal policies will generally be supportive 
of the economy throughout 2022, in other words, miti-
gating the negative economic effects of the pandemic. 
The recovery rate of the two top economies, China and 
the USA, is quite high compared to the others. Des-
pite this, many countries will not be able to enter the 
recovery phase in a short time. It is thought that these 
periods for Iceland and Spain, which have the lowest 
recovery rate among developed countries, will reach 
2023 (Koop, 2021).

Ranking Country GDP (trillion dollars) Percentage of global economy (%)

1 USA 22.9 24.4

2 Chinese 16.9 17.9

3 Japan 5.1 5.4

4 Germany 4.2 4.5

5 United Kingdom 3.1 3.3

6 India 2.9 3.1

7 France 2.9 3.1

8 Italy 2.1 2.3

9 Canada 2.0 2.1

10 South Korea 1.8 1.9

Şekil 29: Dünya Ekonomisi: En Büyük 10 Ekonomi / World Economy: Top 10 Economies
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2021 yılındaki yüzde 5,6’lık toparlanmadan sonra, 
2022’de küresel büyümenin yüzde 4,5 ve 2023’te de 
yüzde 3,2’lik ılımlı bir büyümenin gerçekleşeceği de 
OECD verileri kapsamında öngörülmektedir (OECD, 
2021b). Benzer bir öngörü IMF verilerine de yansı-
maktadır. Küresel ekonominin 2021’de yüzde 5,9 ve 
2022’de yüzde 4,9 olarak gerçekleşeceği 2021 Ekim 
verilerinde görünmektedir. 2021 için büyüme rakam-
ları Temmuz tahmininden 0,1 puan daha düşük ge-
lecektir. Diğer yandan 2021 için aşağı yönlü revizyon, 
kısmen arz kesintileri nedeniyle gelişmiş ekonomiler 
ve büyük ölçüde kötüleşen salgın dinamikleri nede-
niyle düşük gelirli gelişmekte olan ülkeler için bir not 
düşüşünü yansıtmaktadır. Bu, emtia ihraç eden bazı 
yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomiler 
arasındaki daha güçlü kısa vadeli beklentilerle kıs-
men dengelenmektedir. Salgında yeni varyantların 
tehdidi bu sürecin üstesinden ne kadar hızla geline-
bileceği konusundaki belirsizliği de artırmakta ve eko-
nomik toparlanmanın üzerindeki etkileri derinleştir-
mektedir (IMF, 2021). 

Korona virüsün türevlerinden kaynaklanan düşüş-
lere ve kesintilere rağmen 2021 yılı bir önceki yıla kı-
yasla, dünyanın çoğu yerindeki ekonomiler ve piyasa-
lar için nispeten olumlu bir yıl oldu. Büyüme verilerine 
bakıldığında, 2020’deki şiddetli durgunluğun ardından 
potansiyelin üzerine çıkıldığı ve finansal piyasaların 
güçlü bir şekilde toparlandığı görülmektedir. Bu du-
rum özellikle de ABD Merkez Bankası’nın aşırı gevşek 
para politikası nedeniyle hisse senedi piyasalarının 
yeni zirvelere ulaştı. Diğer gelişmiş ekonomilerde-
ki merkez bankaları ise radikal biçimde kendi uyum 
politikalarını izlemeye devam ettiler. Bu açıdan ABD 
ve Avrupa ekonomileri ve para politikaları arasında da 
bir ayrışma olduğu gözlenmektedir (Roubini, 2021b). 

OECD verilerinden derlenerek oluşturulan ve Şekil 
30’da gösterilen 2022 yılı tahminleri dünya genelinde 
yüzde 4,5’lik bir ortalama büyümeyi öngörmektedir. 
Bu rakam OECD ülkeleri için yüzde 3,9 olarak, G20 
ülkeleri içinse yüzde 4,7 olarak öngörülmektedir. IMF 
verileri ve tahminlerinin de bu rakamlara çok yakın 
olduğunu söyleyebiliriz. Küresel ekonominin 2022’ye 
daha önce yapılan tahmin ve öngörülerden daha zayıf 
bir konumda girdiğine işaret eden Ocak 2022 yılında 
yayınlanan ekonomik görünüm ve tahminlerde, küre-
sel büyümenin 2021’de 5,9’dan 2022’de yüzde 4,4’e 

After the 5.6 percent recovery in 2021, it is predic-
ted within the scope of OECD data that global growth 
will be 4.5 percent in 2022 and a moderate growth of 
3.2 percent in 2023 (OECD, 2021b). A similar prediction 
is also reflected in IMF data. It is seen in the October 
2021 data that the global economy will be 5.9 percent 
in 2021 and 4.9 percent in 2022. Growth figures for 
2021 will be 0.1 points lower than the July forecast. On 
the other hand, the downward revision for 2021 refle-
cts a downgrade for advanced economies, partly due 
to supply cuts, and low-income developing countries 
due to drastically worsening epidemic dynamics. This 
is partially offset by stronger short-term prospects 
among some commodity-exporting emerging and de-
veloping economies. The threat of new variants of the 
virus also increases the uncertainty about how quickly 
this process can be overcome and deepens the effects 
on the economic recovery (IMF, 2021).

Despite the declines and cuts caused by variants 
of the coronavirus, 2021 has been a relatively positive 
year for economies and markets in most parts of the 
world compared to the previous year. Looking at the 
growth data, it is seen that after the severe recession 
in 2020, the potential was exceeded and the financi-
al markets recovered strongly. This situation brought 
stock markets to new highs, especially due to the ext-
remely loose monetary policy of the US Federal Re-
serve. Central banks in other advanced economies 
continued to pursue their own adjustment policies 
radically. In this respect, it is observed that there is a 
divergence between the US and European economies 
and monetary policies (Roubini, 2021b).

Forecasts for 2022, which are compiled from OECD 
data and shown in Figure 30, predict an average growth 
of 4.5 percent worldwide. This figure is expected to be 
3.9 percent for OECD countries and 4.7 percent for 
G20 countries. We can say that IMF data and forecasts 
are very close to these figures. In the economic out-
look of IMF and forecasts published in January 2022, 
which point out that the global economy has entered 
2022 in a weaker position than previous forecasts and 
projections, global growth is expected to decline from 
5.9 percent in 2021 to 4.4 percent in 2022. The rea-
son why these figures are half a point lower than the 
World Economic Outlook (WEO) published in October 
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düşmesi beklenmektedir. Bu rakamların, Ekim ayın-
da yayınlanan Dünya Ekonomik Görünümü (WEO)’n-
den yarım puan daha düşük olmasının nedeni, ABD ve 
Çin gibi en büyük iki ekonomideki tahminlerde yapılan 
revizyonlardan kaynaklanıyor (IMF, 2022). Yeni salgın 
dalgası, ülkelerin aldıkları yeni önlemler ve kısıtla-
malarla tekrardan tedarik zincirlerinde kesintilere ve 
aksamalara neden olarak enerji fiyatlarında artışla-
ra ve arz kesintilerine neden olabilir. Bu da özellikle 
Amerika Birleşik Devletleri ile birçok yükselen piya-
sa ve gelişmekte olan ekonomide, beklenenden daha 
yüksek ve daha geniş tabanlı enflasyonla sonuçlandı. 
Çin’in emlak sektöründe devam eden daralma ve özel 
tüketimde beklenenden daha yavaş toparlanma da sı-
nırlı büyüme beklentilerini beslemektedir (IMF, 2022). 

is due to the revisions made in the forecasts in the 
two largest economies, the USA and China (IMF, 2022). 
The new pandemic wave, with the new measures and 
restrictions taken by the countries, may cause inter-
ruptions and disruptions in the supply chains, causing 
increases in energy prices and supply interruptions. 
This has resulted in higher-than-expected and broa-
der-based inflation, particularly in the United States 
and many emerging market and developing econo-
mies. The ongoing contraction in China’s real estate 
sector and the slower-than-expected recovery in pri-
vate consumption are also fueling limited growth ex-
pectations (IMF, 2022).

Average 

2013-2019
2020 2021 2022 2023

2021

4th Q

2022

4th Q

2023 

4th Q

Real GDP Growth

World 3.3 -3.4 5.6 4.5 3.2 3.8 3.9 3.2

G20 3.5 -3.1 5.9 4.7 3.3 4.1 3.8 3.3

OECD 2.2 -4.7 5.3 3.9 2.5 4.4 3.3 2.2

USA 2.4 -3.4 5.6 3.7 2.4 5.1 3.0 2.3

Eurozone 1.9 -6.5 5.2 4.3 2.5 4.9 3.3 2.1

Japan 0.8 -4.6 1.8 3.4 1.1 0.0 3.1 0.9

Non-OECD 4.3 -2.2 5.8 4.9 3.8 3.2 4.3 4.0

Chinese 6.8 2.3 8.1 5.1 5.1 3.9 5.5 5.0

India 6.8 -7.3 9.4 8.1 5.5 3.9 5.5 5.0

Brazil -0.3 -4.4 5.0 1.4 2.1

Unemployment rate 6.5 7.1 6.2 5.5 5.2 5.7 5.4 5.1

Inflation 1.7 1.5 3.5 4.2 3.0 4.9 3.4 3.1

Fiscal balance -3.2 -10.4 -8.4 -5.2 -3.7

World real trade growth 3.4 -8.4 9.3 4.9 4.5 6.1 5.2 4.2

Şekil 30: Küresel Toparlanma / : Global Recovery
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Şekil 30’daki işsizlik verilerinde salgının etkileri-
nin sert şekilde hissedildiği 2020’ye kıyasla kısmi bir 
iyileşme olacağı öngörülmektedir. 2020’deki iş ve is-
tihdam kayıplarının da devletlerin çeşitli düzeylerdeki 
politika destekleriyle telafi edilmeye başlandığı gö-
rülmektedir. Bu düzelmelerin ve telafilerin de yine ül-
kelerin politikalarındaki farklılıktan dolayı eşitsiz bir 
görünüm arz ettiğini söylemek mümkündür. Ulusla-
rarası Çalışma Örgütü’nün tahminlerine göre çalışma 
saatlerindeki düşüş 255 milyon tam zamanlı iş kaybı-
na eşdeğerdi (ILO, 2021). 2020 yılı için yapılan tahmin-
de toplam çalışma saatlerinin yüzde 8,8 olarak kayıp 
yaşadığı düşünülmektedir (ILO, 2021). Bunu farklı bir 
şekilde ifade etmek gerekirse salgının küresel ola-
rak çalışma saatleri üzerindeki olumsuz etkisi, 2007-
8’deki Küresel Finans Krizi’nin neden olduğu etkiden 
yaklaşık 4 kat daha fazla olmuştur. Ocak 2021 itiba-
riyle dünyadaki işgücünün tahmini olarak %93’ü aktif 
olarak iş yeri kapatma ve kısıtlamalarının halen yü-
rürlükte olduğu bir ülkede yaşamaktaydı (Koop, 2021).

2020 yılında istihdam kayıplarının temel nedeni ise 
işsizlikten ziyade artan hareketsizlikten kaynaklan-
maktaydı. Küresel istihdam kayıplarının yüzde 71’ini 
oluşturan hareketsizlik 81 milyon artarak, küresel 
işgücüne katılım oranının 2020’de 2,2 puan azalarak 
yüzde 58,7’ye düşmesine neden oldu. Küresel işsiz-
lik 2020’de 33 milyon artarak, işsizlik oranı 1,1 puan 
artarak yüzde 6,5’e yükseldi. Küresel işgücü gelirinin 
(gelir destek önlemleri dikkate alınmadan önce) 2020 
yılında yüzde 8,3 oranında, yani 3,7 trilyon Amerikan 
doları veya küresel gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) 
yüzde 4,4’ü oranında azaldığı tahmin edilmektedir. 
Birçok sektörde kârların azalmasıyla şirketler işten 
çıkarmalar başvururken, devletlerin önleyici politi-
kaları ve teşvikleriyle şirketlerin insanları işten çı-
karmalarının da önüne geçilmeye çalışıldı. Firma ve 
şirketlerin %64’ü ya ücretleri, saatleri azalttı ya da 
işçileri geçici olarak izne çıkardı. Şekil 31’de de görü-
leceği üzere en büyük işgücü geliri kaybı Amerika kı-
tasındaki işçiler (yüzde 10,3), en düşük kayıp ise Asya 
ve Pasifik’te (yüzde 6,6) kaydedilmiştir (ILO, 2021). Ve-
riler incelendiğinde salgının etkisini artırdığı ve dünya 
genelinde kısıtlamaların dolayısıyla buna bağlı olarak 
ticarette, tedarik zincirlerinde ve üretimde yaşanan 
aksamaların hissedildiği 2020’in ikinci çeyreğinde sert 
ve keskin bir istihdam ve işgücü kaybının yaşandığını 

It is predicted that there will be a partial improve-
ment in the unemployment data in Figure 30 compa-
red to 2020, when the effects of the pandemic were 
felt strongly. It is seen that the job and employment 
losses in 2020 are beginning to be compensated by 
the policy support of the states at various levels. It is 
possible to say that these improvements and com-
pensations also present an unequal appearance due 
to the differences in the policies of the countries. The 
International Labor Organization estimates that the 
reduction in working hours was equivalent to the loss 
of 255 million full-time jobs (ILO, 2021). In the estima-
tion made for 2020, it is thought that the total working 
hours lost 8.8 percent (ILO, 2021). To put it differently, 
the negative impact of the pandemic on working hours 
globally was approximately 4 times greater than the 
impact caused by the Global Financial Crisis in 2007-
8. As of January 2021, an estimated 93% of the world’s 
workforce was actively living in a country with closu-
res and restrictions still in effect (Koop, 2021).

The main reason for job losses in 2020 was due to 
increased inactivity rather than unemployment. Ina-
ctivity, which accounts for 71 percent of global emp-
loyment losses, increased by 81 million, causing the 
global labor force participation rate to fall by 2.2 per-
centage points to 58.7 percent in 2020. Global unemp-
loyment rose by 33 million in 2020, with the unemp-
loyment rate rising by 1.1 percentage points to 6.5 
percent. Global labor income (before income support 
measures are taken into account) is estimated to have 
declined by 8.3 percent in 2020, or 3.7 trillion US dol-
lars, or 4.4 percent of global gross domestic produ-
ct (GDP). While companies applied for layoffs due to 
the decrease in profits in many sectors, it was tried 
to prevent companies from laying off people with the 
preventive policies and incentives of the states. 64% of 
firms and companies either reduced wages, hours or 
put workers on temporary leave. As can be seen in Fi-
gure 31, the largest loss of labor income was recorded 
by workers in the Americas (10.3 percent), while the 
lowest loss was recorded in Asia and the Pacific (6.6 
percent) (ILO, 2021). When the data is examined, it is 
seen that there was a sharp and severe loss of emp-
loyment and workforce in the second quarter of 2020, 
when the pandemic increased its impact and the rest-
rictions in the world, and consequently the disruptions 
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göstermektedir. Bu noktada da yaşanan iş kayıpları 
ve buna bağlı gelir kayıplarının da devletlerin kısmen 
telafi edici politikalarıyla karşılanabilmiştir. Dünya ge-
nelinde istihdam, olumsuz çıktı açıkları, temaslı yoğun 
mesleklerde çalışan iş başında enfeksiyon korkusu, 
çocuk bakımı kısıtlamalarından etkilenmektedir. Bazı 
sektörlerde otomasyon arttıkça, izin programları veya 
işsizlik yardımları yoluyla sağlanan telafi edici gelirler, 
gelir kayıplarını yumuşatmaya yardımcı olurken ve iş 
arama ve uygun iş konusundaki farklılıklar işgücü ta-
lebini etkilemekte ve değiştirmektedir (IMF, 2022).

in trade, supply chains and production were felt. At this 
point, the job losses and related income losses could 
also be compensated by the partially compensatory 
policies of the states. Employment around the world 
is affected by negative output gaps, fear of on-the-job 
infection in contact-intensive occupations, and child-
care restrictions. As automation increases in some se-
ctors, compensatory incomes through leave schemes 
or unemployment benefits help to smooth income los-
ses, and differences in job search and available emp-
loyment affect and change labor demand (IMF, 2022).

Percentage of lost working hours (%) by Q4 2019 Equivalent full-time job loss (in millions) 
(48 hours/week)

2020/1 2020/2 2020/3 2020/4 2020 2020/1 2020/2 2020/3 2020/4 2020

World 5.2 18.2 7.2 4.6 8.8 150 525 205 130 255

Africa 2.3 16.0 8.0 4.5 7.7 9 60 30 17 29

North Africa 2.5 23.3 9.4 6.5 10.4 1 14 6 4 6

Sub-Saharan 
Africa 2.3 14.6 7.7 4.1 7.2 7 45 24 13 22

American 
continent 3.2 27.6 14.9 8.9 13.7 12 105 55 34 50

Latin America 
and the 
Caribbean

4.1 32.8 17.5 10.3 16.2 10 80 42 25 39

North America 1.6 18.5 10.4 6.5 9.2 2 25 14 9 13

Asia and the 
Pacific 6.5 16.9 5.4 2.8 7.9 115 295 95 50 140

Europe and 
Central Asia 3.9 17.2 6.8 8.9 9.2 13 55 22 29 30

Şekil 31: Dünya ve Bölgeler Özelinde, İş/Çalışma Saatleri Kaybı / Loss of Work/Working Hours by World and Regions
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Enflasyon da dünya ekonomisindeki önemli bir so-
run olarak gözükmektedir. Merkez Bankalarının re-
aksiyonları konusundaki belirsizlikler enflasyon üze-
rindeki baskıyı artırırken, salgının beslediği üretim 
zincirlerinde yaşanan sorunlarla birleşince tüm eko-
nomiler üzerinde önemli bir baskı olarak durmaktadır. 
Üretim zincirlerindeki darboğazın ancak sağlık duru-
mundaki düzelmeyle, talebin istikrara kavuşmasıyla ve 
insanların iş gücüne dönmeye başlamasıyla söneceği, 
böylece enflasyon üzerindeki baskının azalacağı öngö-
rülmektedir (OECD, 2021b) Ancak bu da yine, salgının 
etkilerinin azalmasıyla paralel bir durum. 2021 yılında 
yaşanan genel toparlanma ve ekonomilerin izlediği iyi 
seyirler, korona virüsün yeni varyantlarının ortaya çı-
kışıyla 2022 yılında da yeni meydan okumalara dönü-
şebilir. Bu açıdan, sağlık durumunda bir toparlanma 
yaşanmaması ve bununla koşut olarak tedarik zincirle-
rinde yaşanan aksaklıklar enflasyon konusunun mer-
kez bankalarının önemli bir gündemi olarak kalmasına 
neden olacaktır. Merkez bankaları bu açıdan, politika-
larını normalleştirmeye doğru ayarlasalar da jeopolitik 
ve sistemik risklerin artarak devam edeceği de birçok 
uzman tarafından tespit edilmektedir (Roubini, 2021b). 

Enflasyonun 2021 yılı sonları ile 2022 başında zirve 
yapması ve ardından 2023 yılına kadar OECD genelinde 
%3 civarına kademeli olarak düşmesi beklenmekte-
dir. Mevcut koşullarda, merkez bankalarının yapabile-
ceği en iyi şey arz gerilimlerinin azalmasını beklemek 
ve harekete geçmek için sinyalleri beklemektir. Arz 
kısıtlamaları devam ederse, GSYİH ve istihdam hızlı 
bir şekilde büyümeye devam ederken ve daha geniş 
fiyat artışlarını körüklerken, yüksek enflasyon baskısı 
daha uzun sürebilir ve insanların beklentilerini istik-
rarsızlaştırabilir (OECD, 2021a)

Mal talebindeki artışın üretim zincirlerinde darbo-
ğazlarla karşılaşması nedeniyle genel toparlanma ve 
iyileşmenin bir miktar ivme kaybettiği görülüyor. Enf-
lasyon baskılarına bakıldığında tüm ekonomilerdeki 
genel eğilimi şöyle tespit etmek mümkündür:

• Enerji, gıda ve emtia piyasalarındaki aksaklık-
lar fiyatları yukarı yönlü itmektedir,

• Yüksek enerji fiyatları ve yakıt kıtlığı, temel 
malzemelerin ve ara malların üretimini sınır-
landırmaktadır,

• Üretim zincirlerindeki darboğazlar, aksaklık-
lar ve istihdam kayıpları daha genel mal kıtlığı 
olarak yayılmaktadır. 

Inflation also appears to be an important problem 
in the world economy. While the uncertainties about 
the reactions of the central banks increase the pres-
sure on inflation, combined with the problems expe-
rienced in the production chains fed by the pandemic, 
it stands as a significant pressure on all economies. It 
is predicted that the bottleneck in the production cha-
ins will only disappear with the improvement in health 
status, stabilization of demand and people starting to 
return to the workforce, thus reducing the pressure 
on inflation (OECD, 2021b). The general recovery in 
2021 and the good progress of the economies may 
turn into new challenges in 2022 with the emergen-
ce of new variants of the coronavirus. In this respect, 
the lack of a recovery in the health status and the dis-
ruptions in the supply chains will cause the inflation 
issue to remain an important agenda of the central 
banks. In this respect, although central banks adjust 
their policies towards normalization, it is determined 
by many experts that geopolitical and systemic risks 
will continue to increase (Roubini, 2021b).

Inflation is expected to peak in late 2021 and early 
2022, and then gradually decline to around 3% across 
the OECD by 2023. In the current circumstances, the 
best central banks can do is wait for supply tensions 
to subside and wait for signals to act. If supply const-
raints persist, the pressure of high inflation could last 
longer and destabilize people’s expectations as GDP 
and employment continue to grow rapidly and fuel 
broader price increases (OECD, 2021a).

The overall recovery seems to have lost some mo-
mentum as the increase in demand for goods faced 
bottlenecks in the production chains. Considering the 
inflation pressures, it is possible to determine the ge-
neral trend in all economies as follows:

• Disruptions in energy, food and commodity 
markets push prices upwards,

• High energy prices and fuel shortages limit the 
production of basic materials and intermedia-
te goods,

• Bottlenecks, disruptions and job losses in pro-
duction chains spread as more general shor-
tages of goods.
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Yenilenen enflasyonist baskılar, birkaç ay önce 
beklenenden daha uzun sürme riski taşımaktadır. Ar-
tan gıda ve enerji fiyatları özellikle düşük gelirli hane-
leri vurmaktadır (OECD, 2021b) Şekil 32 ve şekil 33’de 
yer alan enflasyon verileri ve sonraki yıllar için tah-
minler incelendiğinde enflasyonun salgın öncesi du-
ruma göre dünya genelinde bir ekonomik sorun olma-
ya doğru ilerleyeceği söylenebilir. Bu durumun da tabi 
olarak hem gelir hem de servet eşitsizlikleri üzerinde 
etkileri olacağını söylemek mümkündür. 

Renewed inflationary pressures risk lasting lon-
ger than expected a few months ago. Rising food and 
energy prices are particularly hitting low-income 
households (OECD, 2021b). When the inflation data in 
Figures 32 and 33 and the forecasts for the following 
years are examined, it can be said that inflation will 
move towards becoming an economic problem wor-
ldwide, compared to the pre-pandemic situation. It is 
possible to say that this situation will naturally have 
effects on both income and wealth inequalities.
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Şekil 32: Enflasyon, Gelişmiş Ekonomiler / Eurozone-Inflation Forecasts

Şekil 33: Enflasyon, Gelişen Ekonomiler / Inflation, Emerging Economies
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It is seen that the USA is struggling with high infla-
tion due to the loss of trade among developed econo-
mies and cost increases due to disruptions in supply 
chains. Among the developing economies, it is seen 
that Brazil differs from other countries and reaches 
high inflation figures.

Gelişmiş ekonomiler içinde ABD’nin yaşanan tica-
ret kaybı, tedarik zincirlerindeki aksamalardan kay-
naklı maliyet artışları nedeniyle yüksek enflasyonla 
boğuştuğu görülmektedir. Gelişen ekonomiler içinde 
de Brezilya’nın diğer ülkelerden ayrıştığı ve yüksek 
enflasyon rakamlarına ulaştığı görülmektedir. 

Şekil 34 ve 35’te görüldüğü üzere, enflasyon veri-
leri ABD ve Avro Bölgesi için 2021 yılında yükselmeye 
başlamıştır. Bu yükselişin 2022 yılının ilk bölümlerin-
de de devam edeceği, sonrasında da salgının etkile-
rinin azalacağı öngörüsüyle düşme eğilimine gireceği 
tahmin ediliyor. Ancak bu düşüş eğiliminin salgın ko-

As can be seen in Figures 34 and 35, inflation data 
started to rise in 2021 for the USA and the Eurozone. 
It is estimated that this rise will continue in the first 
parts of 2022, and then it will tend to decrease with 
the prediction that the effects of the pandemic will 
decrease. However, it should not be forgotten that this 

Şekil 34: ABD-Enflasyon Tahminleri / Inflation, Emerging Economies

Şekil 35: Avro Bölgesi-Enflasyon Tahminleri / Eurozone-Inflation Forecasts
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nusunda alınacak yeni tedbirlerle değişebileceği, sal-
gının yeni varyantlarının yayılma ve bulaşma sıklığıyla 
da alakalı olduğu unutulmamalıdır.

Genel makroekonomik duruma ilişkin verileri ve 
bulguları özetlemek ve toparlamak gerekirse, salgı-
nın yoğun yaşandığı 2020’deki oldukça karamsar ve 
negatif tablonun 2021 yılı itibariyle yerini daha ılımlı 
ve pozitif bir görünüme bıraktığı açıktır. 2021 yılındaki 
toparlanmanın 2020 yılında yaşanan kayıpları henüz 
tam anlamıyla karşılamadığı söylenebilse de topar-
lanmaya dair umut ve beklentilerin 2022 yılında da 
devam edeceğine ilişkin tahminler ağırlık kazanmak-
tadır. Salgının 2022 yılında artık kontrol altına alına-
cağına ilişkin projeksiyonlar, salgın boyunca yaşanan 
kayıpların telafi edileceği ve salgın öncesi konumun 
da artık aşılacağı gibi yorumlara kapı aralamaktadır. 
Diğer yandan bu genel makroekonomik görünüm bize 
yaşananların sadece yüzeysel bir anlatısını sunmak-
tadır. Ülkelerin kendi seyirleri tek tek incelendiğinde 
ve ülkeler içerisindeki durumlar analiz edildiğinde, 
daha yapısal sorunların ufukta olduğu gözükmektedir. 
Özellikle iş ve istihdam kayıpları neticesinde yaşanan 
ve bunlarla ilintili olan tüm sosyal ve sosyoekonomik 
sorunlar çeşitli önlemler alınmasını ve politikalar 
üretilmesini zorunlu kılmaktadır. 

Bu açıdan raporun bu bölümünde salgının sosyo-
ekonomik etkileri değerlendirilmeden önce bölgesel 
görünüme dair genel bir çerçeve çizilecektir. Sonra-
sında ise eşitsizlik, güvensizlik ve sosyal uyumun aşın-
ması bağlamlarında bir değerlendirme sunulacaktır. 

2. Bölgesel Analiz

Daha önce belirtildiği üzere, dünya ekonomisinin 
genel görünümünde belirli bir toparlanma eğilimi 
gözlemlense de bu toparlanmaya dair verilerin ülkeler 
ve bölgeler arasında oldukça farklı şekilde seyrettiği 
belirtilmişti. Şimdi bu bölgeler ve ülkeler arasında-
ki farklılıklar ortaya konmaya çalışılacak ve bölgeler 
içindeki ortak sorunlar gösterilmeye çalışılacaktır. 

2.1. Güney Asya, Doğu Asya ve Pasifik Bölgesi

Doğu Asya ve Pasifik (DAP) bölgesindeki büyüme-
nin 2022’de yüzde 5,1’e yavaşlayacağı tahmin ediliyor. 
Bölgedeki ülkelerin yaklaşık beşte birinde--özellikle 

downward trend may change with new measures to be 
taken regarding the pandemic, and it is also related to 
the spread and transmission frequency of new vari-
ants of the pandemic.

To summarize the data and findings regarding the 
general macroeconomic outlook, it is clear that the 
rather pessimistic and negative picture in 2020, when 
the pandemic was intense, left its place to a more mo-
derate and positive outlook as of 2021. Although it can 
be said that the recovery in 2021 has not yet fully cove-
red the losses in 2020, the predictions that the hopes 
and expectations for the recovery will continue in 2022 
are gaining weight. The projections that the pandemic 
will now be brought under control in 2022 open the 
door to comments that the losses experienced du-
ring the pandemic will be compensated and that the 
pre-pandemic position will now be overcome. On the 
other hand, this general macroeconomic outlook of-
fers us only a superficial narrative of what has hap-
pened. When the course of the countries is examined 
one by one and the situations within the countries are 
analyzed, it seems that more structural problems are 
on the horizon. Especially all the social and socio-e-
conomic problems experienced as a result of job and 
employment losses and related to them necessitate 
taking various measures and producing policies.

In this respect, in this part of the report, a gene-
ral framework for the regional outlook will be drawn 
before evaluating the socio-economic effects of the 
pandemic. Afterwards, an evaluation will be presen-
ted in the context of inequality, insecurity, and erosion 
of social cohesion.

2. Regional Analysis

As stated earlier, although a certain recovery 
trend was observed in the overall outlook of the world 
economy, it was stated that the data on this recovery 
varied quite differently between countries and regi-
ons. Now the differences between these regions and 
countries will be tried to be revealed and the common 
problems within the regions will be tried to be shown.

2.1. South Asia, East Asia, and Pacific Region

Growth in the East Asia and Pacific (EAP) region is 
projected to slow to 5.1 percent in 2022. The antici-
pated recovery in nearly one-fifth of the countries in 
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turizme bağımlı ekonomilerde--öngörülen toparlan-
ma, üretimi 2019 seviyelerine döndürmek için yeterli 
olmayacaktır. Görünüme yönelik aşağı yönlü riskler 
arasında pandemi canlanması ve yetersiz aşılanma, 
artan finansal stres ve doğal afetlerden kaynaklanan 
kesintiler bağlamında tekrarlayan hareketlilik kısıtla-
maları yer almaktadır (World Bank, 2022). 

Bölgedeki birçok ülkede üretici fiyatları enflasyo-
nunda bir artış yaşanmaktadır. Tüketici fiyat enflasyo-
nu da hızlanmıştır, ancak Moğolistan ve Filipinler ha-
riç çoğu Asya ülkesinde enflasyon rakamları merkez 
bankası hedef aralıkları içinde kalmaktadır. Bölgedeki 
kişi başına gelir artışının pandemiden önceki on yılda 
ortalama yüzde 6,3’ten 2020-23’te yüzde 3,9’a yavaş-
laması beklenmektedir. Küçük Pasifik Adası ülkeleri 
arasında kişi başına düşen gelirin düşmesi beklenir-
ken ve bölgedeki diğer birçok ülkede kişi başına gelir 
artışının gelişmiş ekonomilerdeki büyümenin geri-
sinde kalacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca, 2020’de 
meydana gelen kişi başına gelir kayıpları, 2022’nin 
sonunda ülkelerin üçte birinden fazlasında tamamen 
çözülmeyecektir. 

Borçlanmanın artmasıyla finansal riskler artmak-
tadır. Kamu ve kamu garantili borç/GSYİH oranı Fiji’de 
neredeyse iki katına çıkmışken, Çin, Malezya ve La-
os’ta GSYİH’nın yüzde 60’ını ve Moğolistan’da yüzde 
70’ini aşmaktadır. Ayrıca, pandeminin başlangıcından 
2021 ortasına kadar ortalama olarak GSYİH’nin yüzde 
15’i oranında artan firmalar ve hane halkları tarafın-
dan rekor düzeyde borç birikimi de bölge açısından bir 
başka önemli endişe kaynağıdır. Afganistan’da kötü-
leşen güvenlik koşulları, bölgenin diğer kısımlarına 
taşarak istikrarsızlığa neden olabilecek önemli bir 
sorun yaratmaktadır. Birçok ekonomide artan gıda 
fiyatları gıda güvensizliğini daha da şiddetlendirebi-
lecek bir etken olarak hem reel gelirleri aşındırabilir 
hem de tüketimi aşağı çekebilir. Gıda güvensizliğini et-
kileyen önemli faktörlerden, kasırgalar, seller ve ku-
raklıklar dahil olmak üzere hava durumuyla ilgili afet-
lerin sıklığı arttıkça ve bu tür olaylardan kaynaklanan 
hasarlar daha maliyetli hale geldikçe, bölgede iklime 
bağlı riskler daha belirgin hale gelmekte ve yaşam 
koşullarını önemli ölçüde etkilemektedir. Güney As-
ya’da, nüfusun yarısının iklimin sıcak noktaları haline 
gelecek bölgelerde yaşamasından dolayı, yoksulluk, 
hastalık, çocuk ölümleri ve gıda fiyatlarındaki iklim 

the region—especially in the tourism-dependent eco-
nomies—will not be enough to return production to 
2019 levels. Downside risks to the outlook include the 
rebound of the pandemic and repeated mobility rest-
rictions in the context of under-vaccination, increased 
financial stress and disruptions from natural disas-
ters (World Bank, 2022).

Many countries in the region experience an incre-
ase in producer price inflation. Consumer price infla-
tion has also accelerated, although inflation figures in 
most Asian countries, except for Mongolia and the Phi-
lippines, remain within central bank target ranges. Per 
capita income growth in the region is expected to slow 
from an average of 6.3 percent in the decade before the 
pandemic to 3.9 percent in 2020-23. Per capita income 
is expected to decline among the Small Pacific Island 
countries, and per capita income growth in many other 
countries in the region is projected to lag growth in ad-
vanced economies. Also, per capita income losses that 
occurred in 2020 will not be fully resolved in more than 
a third of countries by the end of 2022.

With the increase in borrowing, financial risks inc-
rease. The public and publicly guaranteed debt-to-GDP 
ratio has nearly doubled in Fiji, exceeding 60 percent 
of GDP in China, Malaysia and Laos and 70 percent in 
Mongolia. Also, the record level of debt accumulation by 
firms and households, which increased by 15% of GDP 
on average from the start of the pandemic to mid-2021, 
is another major concern for the region. The deteriora-
ting security conditions in Afghanistan create a signifi-
cant problem that can spill over into other parts of the 
region and cause instability. Rising food prices in many 
economies can both erode real incomes and reduce 
consumption, a factor that can exacerbate food inse-
curity. As the frequency of weather-related disasters, 
including hurricanes, floods, and droughts, is one of 
the key factors affecting food insecurity, and as damage 
from such events becomes more costly, climate-rela-
ted risks in the region become more pronounced and 
significantly affect living conditions. South Asia is one 
of the most vulnerable regions to poverty, disease, child 
mortality and climate-induced increases in food prices, 
as half the population lives in areas that will become 
climate hotspots (Amarnath et al. 2017; Jafino et al. 
2020). Poverty, social exclusion, increasing disasters 
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kaynaklı artışlara karşı en savunmasız bölgelerden 
biridir (Amarnath vd. 2017; Jafino vd. 2020). Yoksul-
luk, sosyal dışlanma, artan afetler ve iklim değişikliği 
birlikte yaşam ve geçim kaynaklarına yönelik riskleri 
önemli ölçüde artırmaktadır (World Bank, 2022). 

2.2. Avrupa ve Merkez Asya

Pandemiye bağlı ekonomik kayıplar, yoksulluğun 
azaltılması gibi geçmişteki kazanımları tersine çe-
virmektedir. 2021’in sonunda COVID-19’un Avrupa 
ve Batı/Merkez Asya bölgesinde ek 4,3 milyon insanı 
-yani bölge nüfusunun yaklaşık yüzde 1’ini--günde 
5,50 dolarlık yoksulluk sınırının altına itmiş olması 
muhtemeldir. Bu rakam önceki tahminlerden daha 
düşük olsa da yine de toparlanmanın kapsayıcı olma-
dığını göstermektedir. Yoksulluk içinde veya yoksulluk 
sınırı yakınlarında bulunan birçok insanın gelirleri, 
iş kayıpları, çalışma saatlerinin azaltılması, politika 
desteğinin kaldırılması ve özellikle enerji ve gıda ka-
lemlerinde yüksek enflasyondan doğrudan olumsuz 
etkilenmiştir (World Bank, 2022). 

2.3. Latin Amerika ve Karayipler

Latin Amerika ve Karayipler’deki büyüme, destek-
leyici dış koşullar ve yılın ikinci yarısında COVID-19 
aşılamasındaki hızlı ilerleme ve yeni vakalardaki 
keskin düşüşle desteklenerek 2021’de tahmini yüzde 
6,7’ye yükseldi. Bölgesel büyümenin yavaşlayan iş-
gücü piyasası iyileşmesini, daha sıkı makroekonomik 
politikayı, daha yumuşak dış talebi ve geçen yıl em-
tia fiyatlarındaki artışın azalmasını yansıtan 2022’de 
yüzde 2,6’ya ve 2023’te yüzde 2,7’ye düşmesi beklen-
mektedir. Bu aralıktaki büyüme, bölgenin gelişmiş 
ekonomilere kıyasla kişi başına gelirde uzun süredir 
devam eden düşüşünü tersine çevirmek için yete-
rince güçlü olmayacağını düşünülmektedir. Bölgeye 
dair riskler arasında COVID-19 vakalarında yenilenen 
artışlar; finansal stres, iklim değişikliğiyle bağlantılı 
hava olayları da dahil olmak üzere doğal afetlerle ilgili 
aksaklıklar ve daha uzun vadede, üretkenliği artırıcı 
ve diğer gerekli reformların uygulanamamasıdır. Ar-
jantin, Brezilya, Şili ve Paraguay’ın bazı bölgeleri, on 
yıllardır bölgenin en kötü kuraklıklarını yaşamaktadır 
ve bazı ülkelerde tipik olarak hidroelektrikten üreti-
len elektriği üretmek için fosil yakıtlara geçilmesini 
zorunlu kılmıştır. Tüm bu olumsuzluklar bölgedeki ya-

and climate change together significantly increase ris-
ks to life and livelihoods (World Bank, 2022).

2.2. Europe and Central Asia 

Economic losses due to the pandemic are reversing 
previous gains such as poverty reduction. By the end of 
2021, COVID-19 is likely to have pushed an additional 
4.3 million people in the Europe and West/Central Asia 
region—about 1 percent of the region’s population—be-
low the $5.50-a-day poverty line. Although this figure 
is lower than previous estimates, it still shows that the 
recovery is not inclusive. The incomes of many people 
in or near the poverty line have been directly affected 
by job losses, reduced working hours, removal of poli-
cy support, and high inflation, especially in energy and 
food items (World Bank, 2022).When we look at the si-
tuation in Turkey, economic growth is expected to slow 
to 2 percent in 2022—less than half of the previously 
predicted pace, as the drag of high inflation on private 
consumption more than offsets the continued growth 
in net exports. Additional monetary policy adjustment 
and accelerating inflation raise financial stability con-
cerns, which may lead to a loss of confidence, exacer-
bating further economic erosion, triggering a possible 
harsh financial turmoil (World Bank, 2022).

2.3.Latin America and Caribbeans 

Growth in Latin America and the Caribbean rose to 
an estimated 6.7 percent in 2021, supported by sup-
portive external conditions and rapid progress in CO-
VID-19 vaccination in the second half of the year and a 
sharp decline in new cases. Regional growth is expec-
ted to decline to 2.6 percent in 2022 and 2.7 percent in 
2023, reflecting slowing labor market recovery, tighter 
macroeconomic policy, softer foreign demand, and 
reduced commodity price increases last year. Growth 
in this range is unlikely to be strong enough to reverse 
the region’s long-standing decline in per capita inco-
me compared to advanced economies. Risks to the 
region include renewed increases in COVID-19 cases; 
financial stress, disruptions associated with natural 
disasters, including weather events linked to climate 
change, and, in the longer term, the failure to imple-
ment productivity-enhancing and other necessary re-
forms. Parts of Argentina, Brazil, Chile, and Paraguay 
have been experiencing the region’s worst droughts 
in decades, forcing some countries to switch to fossil 
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şam koşullarını önemli ölçüde etkilemekte ve riskleri 
artırmaktadır. Bölgedeki genel görünümü etkileyen 
faktörler olarak COVID-19 vakalarında yenilenen ar-
tışları; finansman ve borçla ilgili baskıları; aşırı hava 
olayları ve doğal afetlerden kaynaklanan aksaklıkları 
saymak mümkündür. Orta vadede, verimlilik artırıcı ve 
diğer gerekli reformların uygulanamaması da büyü-
meyi engelleyerek istihdam üzerinde olumsuz etkiye 
neden olacaktır (World Bank, 2022).

2.4. Ortadoğu ve Afrika

Bölge nüfusunun beşte ikisinden daha azının tam 
olarak aşılanmış olması ve aşılanmanın en çok yük-
sek gelirli ülkelerde yoğunlaşması nedeniyle, pande-
mi ile ilgili ekonomik aksaklıklar büyük bir risk olma-
ya devam etmektedir. Salgının henüz kontrol altına 
alınamamasının doğurduğu sonuçlar yanında, düşük 
petrol sektörü yatırımı, yetersiz arz riskini artırmak-
tadır. İklim değişikliğine bağlı doğal afetlerin artan sık-
lığı Latin Amerika ve Asya gibi bu bölgede de yaşam 
koşullarını ve geçim kaynaklarını önemli ölçüde tehdit 
etmektedir. Bölgedeki potansiyel büyüme son on yılda 
önemli ölçüde azalırken ve yapısal reformlar, kötüle-
şen yönetişim, artan sosyal huzursuzluk veya artan 
siyasi belirsizlik ile birleşerek, ekonomik eşitsizlikle-
rin artmasına ve zaten düşük olan potansiyel büyüme 
beklentilerini daha da sınırlanmasına neden olacaktır 
(World Bank, 2022).

3. Salgının Sosyoekonomik Etkilerinin 
Değerlendirilmesi: Eşitsizlik, 
Güvensizlik, Sosyal Uyumun Aşınması

Dünya ekonomisindeki genel ve bölgesel makro 
görünüm ve analizler yaşanan ekonomik krizlerin 
ekonomi ile ilgili tarafını bize sunmaktadır. Salgınla 
birlikte yaşanan ekonomik kayıpların devletlerin teş-
vik ve destek politikalarıyla belli ölçüde aşıldığı veya 
en azından bir toparlanma eğilimi olduğu gözlemlen-
se de hem toparlanmanın toplumun geneline yansı-
madığını hem de ekonomik koşulları etkileyen bir çok 
önemli sorun ve faktörün de halen varlığını sürdür-
mekte olduğunu söyleyebiliriz. Makro düzeyde yaşa-
nan toparlanma eğiliminin toplumların geneline yayıl-

fuels to produce electricity typically generated from 
hydropower. All these negativities significantly affect 
the living conditions in the region and increase the ris-
ks. Renewed increases in COVID-19 cases as factors 
affecting the overall outlook in the region; pressures 
on financing and debt. It is possible to count the dis-
ruptions caused by extreme weather events and na-
tural disasters. In the medium term, failure to imp-
lement productivity-enhancing and other necessary 
reforms will hinder growth and have a negative impact 
on employment (World Bank, 2022).

2.4.Middle East and Africa

Economic disruptions related to the pandemic re-
main a major risk, as less than two-fifths of the regi-
on’s population are fully vaccinated and vaccination is 
most concentrated in high-income countries. In addi-
tion to the consequences of not being able to control 
the pandemic yet, low oil sector investment increases 
the risk of insufficient supply. The increasing frequency 
of natural disasters due to climate change significantly 
threatens living conditions and livelihoods in this regi-
on as well as in Latin America and Asia. While potential 
growth in the region has declined significantly over the 
past decade, and structural reforms, combined with 
worsening governance, increased social unrest, or 
increased political uncertainty, will increase economic 
inequalities and further limit potential growth prospe-
cts that are already low (World Bank, 2022).

3. Evaluation of the Socioeconomic 
Impacts of the Pandemic: Inequality, 
Insecurity, Erosion of Social Cohesion

The general and regional macro-outlook and anal-
yzes in the world economy present us the economic 
side of the economic crisis. Although it is observed 
that the economic losses experienced with the pan-
demic have been overcome to a certain extent by the 
incentive and support policies of the governments, or 
at least there is a tendency to recover, we can say that 
both the recovery is not reflected in the general so-
ciety and many important problems and factors affe-
cting the economic conditions still exist. One of the 
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madığını gösteren en önemli verilerden birisi gelir ve 
servet eşitsizliğine dair verilerdir. 

Günümüz dünyasındaki en büyük sosyo-ekonomik 
sorunlardan birisi gelir ve servet eşitsizlikleri ekono-
mik büyümenin herkes için eşit refah yaratmasını en-
gellemektedir. Yaşam koşullarındaki muazzam eşitsiz 
dağılım, son iki yüzyıldaki değişimlerin büyük oranda 
sonucudur. Bazı yerlerde yaşam koşulları ciddi şekilde 
değişirken, bazı yerlerde daha yavaş değişmektedir. Ül-
keler içindeki ve ülkeler arasındaki farklılıklar, farklı ge-
lişim seyirleri, kalkınma politikalarındaki farklılaşma-
lar, jeopolitik riskler, kaynaklara erişim gibi birçok faktör 
hem ülkeler arasındaki eşitsizliği etkilemekte hem de 
ülkelerin kendi içlerindeki gelir ve servet eşitsizliğini 
beslemektedir. Büyüyen bir eşitsizlik, geleceğe dair bir 
umutsuzluk, refah konusunda güvensizlik ve istihdam ve 
mesleki ilerleme fırsatları konusunda endişeler çağında 
yaşıyoruz (Szymborska ve Toporowski, 2022).

Eşitsizlik, küresel salgından çok önce de var olan 
önemli bir sorundu ancak salgının işleri daha da kötü-
leştirdiğini söylemek mümkündür. Örneğin, istihdamın 
toparlanması Amerika Birleşik Devletleri’nde eşitsiz 
olmuştur. Yüksek ücretli işlerde, 2020 ilkbaharındaki 
düşüşün ardından istihdam oranlarının oldukça hız-
lı bir şekilde toparlandığı görülürken, düşük ücretli 
işlerde aynı oranda toparlanma gerçekleşmemiştir. 
Ağustos 2021 itibariyle, yılda 27 bin doların altında ka-
zananlar için istihdam oranları, salgın öncesi seviye-
lere kıyasla hala %25 oranında düşüktür (Ang, 2022).

Buna dair en çarpıcı örneklerden birisi milyon-
larca insanın iş imkanlarını kaybettiği bir zaman di-
liminde zenginlerin servetlerini daha artırmalarıdır. 
Son 1 yıl içinde en zenginlerin servetlerindeki artış 
muazzam boyutlardadır. Mesela en zengin kişilerden 
birisi olan Elon Musk bu süreçte servetini %523 gibi 
muazzam bir oranda artırmışken, diğer zenginle-
rin bu düzeye yaklaşamasalar da servet artışlarının 
%25-85 arasında olduğunu görebiliyoruz.  Bir tarafta 
bu muazzam zenginlik artışının karşısında kapitalist 
sistemdeki oyunun kuralları gereği gelir ve servet-
lerini önemli ölçüde kaybeden ise milyonlarca insan 
olduğunu görüyoruz. Salgın sürecinde aşırı yoksul-
luğa sürüklenen insan sayısının 150 milyondan fazla 
olduğu tahmin ediliyor (World Bank, 2020).  Buna bir 
de orta gelir grubundan fakir gelir grubuna düşenler 
eklendiğinde gelecekte ciddi sorunlara yol açacak bir 
durum ortaya çıkıyor.

most important data showing that the recovery trend 
at the macro level has not spread to the general po-
pulation is the data on income and wealth inequality. 

Income and wealth inequalities, one of the biggest 
socio-economic problems in today’s world, prevent 
economic growth from creating equal welfare for all. 
The enormous unequal distribution of living condi-
tions is largely the result of changes over the past 
two centuries. In some places, living conditions are 
changing drastically, while in others they are chan-
ging more slowly. Many factors such as differences 
within and between countries, different development 
trajectories, differentiations in development policies, 
geopolitical risks, access to resources both affect the 
inequality between countries and feed the income and 
wealth inequality within the countries themselves. 
We live in an age of growing inequality, hopelessness 
about the future, insecurity about well-being, and con-
cerns about employment and career advancement op-
portunities (Szymborska and Toporowski, 2022).

Inequality was an important problem that existed 
long before the global pandemic, but it is possible to 
say that the pandemic made things worse. For examp-
le, employment recovery has been uneven in the Uni-
ted States. In high-paying jobs, employment rates 
recovered rather quickly after the fall in spring 2020, 
while low-wage jobs did not recover at the same rate. 
As of August 2021, employment rates for those ear-
ning less than $27,000 per year are still 25% lower 
than pre-pandemic levels (Ang, 2022).

One of the most striking examples of this is the rich 
increase their wealth at a time when millions of people 
lost their job opportunities. The increase in the wealth 
of the richest over the past year has been enormous. 
For example, while Elon Musk, one of the richest pe-
ople, has increased his wealth by an enormous 523% 
in this process, we can see that the wealth increase 
is between 25-85%, although other rich people can-
not approach this level. On the one hand, in the face 
of this enormous increase in wealth, we see that there 
are millions of people who have lost their income and 
wealth to a large extent due to the rules of the game in 
the capitalist system. It is estimated that the number of 
people driven into extreme poverty during the pande-
mic is more than 150 million (World Bank, 2020). When 
those from the middle-income group to the poor-inco-
me group are added to this, a situation arises that will 
cause serious problems in the future.
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Varlık piyasalarındaki gelişmelere bağlı olarak orta-
ya çıkan servet eşitsizlikleri, hane halklarının tasarruf 
kapasitelerini ve yatırım tercihlerini etkileyen bireysel 
özellikleriyle değil, değişen makroekonomik koşullar-
la şekillenmektedir. ABD’deki subprime krizi örneği, 
değişen makroekonomik koşulların ve finansal sektör 
operasyonlarının hem servete erişim hem de servetin 
istikrarı üzerindeki etkileri yoluyla sosyal hareketliliği 
belirlemede oynadığı rolü vurgulamaktadır. Şüphesiz 
önemli olmakla birlikte, tasarruf, hane halklarının ser-
vet biriktirmesinin ve sosyal merdivende ilerlemenin 
yalnızca bir yoludur. Çeşitli varlık türlerine erişim ve 
kaldıraç açısından zenginliğin bileşimi, bir hane halkı 
için mevcut sermaye kazançlarındaki eşitsizlikler ne-
deniyle servetin giderek daha eşitsiz dağılımını anla-
mada çok önemlidir. Bu nedenle, çeşitli varlıklar için 
fiyat takdirindeki farklılıkların servet eşitsizliği üze-
rinde önemli bir etkisi vardır. Yükselen varlık fiyatları, 
bir sonraki servet sınıfında bir konum elde etmek için 
edinilmesi gereken servetin değerini artırarak daha 
eşitsiz bir servet dağılımı yaratmaktadır. Aynı zaman-
da, yükselen varlık değerlerinin artan kredi olanakları, 
daha düşük bir sosyal sınıfa indirgemeyi önleyen tabanı 
güçlendirir. Varlık fiyatlarındaki dalgalanmalar, varlık 
portföyünün çeşitliliği ve istikrarı ve bu tür portföyler-
le ilişkili kredi uygulamaları ışığında, sınıflar arasında 
hem yukarı hem de aşağı hareketlerde belirleyici bir 
role sahiptir (Szymborska ve Toporowski, 2022).

Wealth inequalities that arise due to developments 
in asset markets are shaped by changing macroecono-
mic conditions, not by individual characteristics that 
affect households’ savings capacity and investment 
preferences. The example of the subprime crisis in 
the US highlights the role that changing macroecono-
mic conditions and financial sector operations play in 
determining social mobility through their impact on 
both access to wealth and the stability of wealth. Whi-
le undoubtedly important, saving is only one way hou-
seholds can accumulate wealth and move up the social 
ladder. The combination of wealth in terms of access 
and leverage across various types of assets is crucial 
to understanding the increasingly unequal distribution 
of wealth due to inequalities in capital earnings avai-
lable to a household. Therefore, differences in price ap-
preciation for various assets have a significant impact 
on wealth inequality. Rising asset prices create a more 
unequal distribution of wealth by increasing the value 
of wealth that must be acquired to secure a position 
in the next wealth class. At the same time, the incre-
ased credit opportunities of rising asset values   stren-
gthen the base, which prevents demolition to a lower 
social class. Fluctuations in asset prices play a decisive 
role in both upward and downward movements across 
classes, in light of the diversity and stability of the asset 
portfolio and the credit practices associated with such 
portfolios (Szymborska and Toporowski, 2022).

Şekil 36: Küresel gelir ve servet eşitsizliği, 2021 / Global income and wealth inequality, 2021

Yorum: Küresel en alttaki %50, Satın Alma Gücü 
Paritesinde (PPP) ölçülen toplam gelirin %8,5’ini 
kapsamaktadır. Küresel en alttaki %50, servetin 
%2’sine sahiptir (Satın Alma Gücü Paritesinde). 
Küresel en tepedeki %10, toplam hanehalkı 
servetinin %76’sına sahip ve 2021’de toplam 
gelirin %52’sini almaktadır. 
Kaynak ve seriler: wir2022.wid.world/
methodology.

Comment: The global bottom 50% covers 8.5% 
of total revenue measured in Purchasing Power 
Parity (PPP). The global bottom 50% owns 2% 
of the wealth (in Purchasing Power Parity). The 
global top 10% own 76% of total household 
wealth and receive 52% of total income in 2021.
Source and series: wir2022.wid.world/
methodology.
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Bu açılardan salgın gibi sosyal hareketliliği etki-
leyen dışsal gelişmeler sosyoekonomik yapı üzerin-
de belirleyici etkiye sahiptir. Ekonomik çıktıyı doğ-
rudan etkileyen salgın koşulları zaten kırılgan olan 
ekonomik dağılımı yoksullar aleyhinde iyice bozmuş, 
zenginler lehine makasın iyice açılmasına neden ol-
muştur. ‘2022 Dünya Eşitsizlik Raporu’ndaki verilere 
göre ortalama bir yetişkin birey 2021’de yılda 16.700 
Euro SAGP (23.380 dolar) kazanırken, ortalama bir 
yetişkin 72.900 Euro’ya (102.600 dolar) sahiptir. Bu 
ortalamalar hem ülkeler arasındaki hem de ülkeler 
içindeki geniş eşitsizlikleri maskelemektedir. Dün-
ya nüfusunun en zengin %10’u şu anda küresel geli-
rin %52’sini alırken, nüfusun en yoksul yarısı bunun 
%8,5’ini ancak kazanabilmektedir. Ortalama olarak, 
küresel gelir dağılımının en üst %10’luk kısmından 
bir kişi yılda 87.200 Euro (122.100 dolar) kazanırken, 
küresel gelir dağılımının en yoksul yarısı içerisinde 
yer alan bir birey yılda 2.800 Euro (3.920 dolar) kaza-
nabilmektedir. Küresel servet eşitsizlikleri ise gelir 
eşitsizliklerinden bile daha belirgin ve keskindir. Şe-
kil 5’te de görüleceği üzere dünya ölçeğinde nüfusun 
en yoksul yarısı neredeyse hiç servete sahip değil ve 
toplam servetin sadece %2’sini elinde bulundurmak-
tadır. Buna karşılık, dünya nüfusunun en zengin %10’u 
tüm servetin %76’sına sahiptir. Ortalama olarak, nü-
fusun en yoksul yarısının, yetişkin başına 2.900 Euro, 
yani 4.100 dolarlık SAGP’ye sahip olduğu ve en üstteki 
%10’un ortalama 550.900 Euro (veya 771.300 dolar) 
sahibi olduğu görülüyor (Chancel, L., Piketty, T., Saez, 
E., Zucman, G. vd. 2022; Ghosh, 2021). Şekil 36’da da 
bölgeler arasındaki servet dağılımındaki eşitsizlik 
de açıkça görülmektedir. Sermayenin dağılımında ve 
yoğunlaşmasında, Latin Amerika ve Ortadoğu ülkele-
rinin Avrupa ülkelerinden daha kötü bir durumda ol-
dukları görülmektedir. Tüm bölgeler açısından ortak 
olan nokta ise, en alt %50’lik kesimin toplam servet 
içindeki payının %5’i geçmiyor oluşudur. Bu eşitsiz 
durumun salgın ile geçen iki yılın ardından daha da 
belirgin ve derin bir soruna dönüştüğünü söylemek 
mümkündür. Özellikle istihdam ve beraberinde yaşa-
nan gelir kayıplarının en çok alt kesimi etkilediği göz 
önüne alındığında, bu kesimin geçinebilmek için kendi 
tasarruflarını ve servetlerini kullandıkları, dolayısıyla 
zaten toplam servet içinde düşük olan paylarının iyice 
azaldığını söyleyebiliriz. 

In these respects, external developments such as 
pandemics affecting social mobility have a decisive 
effect on the socioeconomic structure. The pandemic 
conditions, which directly affected the economic out-
put, deteriorated the already fragile economic distri-
bution against the poor, causing the gap to widen in 
favor of the rich. According to data from the “World 
Inequality Report 2022”, the average adult earns EUR 
16,700 PPP ($23,380) per year in 2021, while the ave-
rage adult has EUR 72,900 ($102,600). These avera-
ges mask wide disparities both between and within 
countries. The richest 10% of the world’s population 
currently receives 52% of global income, while the po-
orest half of the population can barely earn 8.5% of it. 
On average, a person in the top 10% of the global in-
come distribution earns 87,200 Euros ($122,100) per 
year, while an individual in the poorest half of the glo-
bal income distribution can earn 2,800 Euros ($3,920) 
per year. Global wealth inequalities are even more 
pronounced and sharper than income inequalities. 
As can be seen in Figure 35, the poorest half of the 
world population has almost no wealth and only 2% 
of the total wealth. In contrast, the richest 10% of the 
world’s population owns 76% of all wealth. On avera-
ge, the poorest half of the population appears to have 
a PPP of €2,900, or $4,100, per adult, and the top 10% 
have an average of €550,900 (or $771,300) (Chancel, 
L., Piketty, T., Saez, E., Zucman, G. et al. 2022; Ghosh, 
2021). The inequality in the distribution of wealth 
between regions is also clearly seen in Figure 36. It is 
seen that Latin American and Middle Eastern count-
ries are in a worse situation than European countries 
in the distribution and concentration of capital. The 
common point for all regions is that the share of the 
lowest 50% in total wealth does not exceed 5%. It is 
possible to say that this unequal situation has turned 
into an even more prominent and deep problem after 
two years with the epidemic. Considering that espe-
cially the employment and income losses that come 
with it affect the lower segment the most, we can say 
that this segment uses their own savings and wealth 
to make a living, so their already low share in total 
wealth has decreased.
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Küresel salgının eşitsizlik sorununa olan bu gözle 
görülür etkisi beraberinde başka sosyo-ekonomik so-
runları da getirmektedir. Bunlardan birisi de toplum-
da oluşan güven kaybıdır. İnsanların kamu kurumları 
başta olmak üzere kurumlara olan güvenlerinin sar-
sıldığı çeşitli araştırmalarla ortaya konulmuştur. Özel-
likle devletlerin salgınla mücadele etme biçimlerinin 
güven üzerinde sarsıcı etkileri olduğu kaydedilen bir 
araştırmada, insanların ekonomik iyimserliklerini 
kaybettikleri görülmektedir. Birçok ülkede insanlar 
hükümetlere olan güvenlerini önemli ölçüde yitirmiş-
ken ilginç olan bir nokta da insanların iş dünyasına 
daha fazla güvenme eğilimleridir. İnsanların mevcut 
kriz ortamında işletmeleri güvenilir kurumlar olarak 
seçmelerinin temel nedeni, işletmelerin olumlu deği-
şimin aracısı olabilecek ve fiilen harekete geçebilecek 
kurumlar olarak algılanmasıdır. Yani kamu kurumla-
rının sorunları çözme konusunda daha esnek ve de-
ğişime daha az duyarlı oldukları algısının oluştuğunu 
bu salgın sürecinde söyleyebiliriz. Kamu kurumlarının 
krize etkili yanıt verebileceğine olan inanç azaldıkça 
insanlar çözüm olarak özel sektör kurumlarına böy-
lesi bir değişim için yöneldiler. Buna ek olarak, in-
sanların %76’sı işverenlerine doğru olanı yapacağına 
güvenmektedir ve bu da işveren-çalışan ilişkisinin ne 

This visible effect of the global pandemic on the 
problem of inequality brings with it other socio-eco-
nomic problems. One of them is the loss of trust in so-
ciety. It has been revealed by various researches that 
people’s trust in institutions, especially public insti-
tutions, has been shaken. In a study in which it was 
noted that the ways in which states struggled against 
the pandemic had devastating effects on trust, it was 
seen that people lost their economic optimism. While 
in many countries people have significantly lost their 
trust in governments, an interesting point is people’s 
tendency to trust business more. The main reason 
why people choose businesses as reliable institutions 
in the current crisis environment is that businesses 
are perceived as institutions that can act as agents of 
positive change and take action. In other words, we 
can say that there is a perception that public institu-
tions are more flexible and less sensitive to change 
in solving problems during this pandemic process. As 
the belief that public institutions could respond effe-
ctively to the crisis waned, people turned to private 
sector institutions for such a change as a solution. 
In addition, 76% of people trust their employer to do 
the right thing, which shows how special the emplo-
yer-employee relationship is. There is now significant 

Yorum: Latin Amerika’daki en üst %10, toplam 
hanehalkı servetinin %77’sini ele geçirirken, 
ortadaki %40 için %22 ve alt gelir grubu için %50 
için %1’dir. Avrupa’da, en üst %10’luk kesim 
toplam servetin %58’ine sahipken, ortadaki 
%40’lık kesim %38 ve alt %50’lik kesim %4’lük 
bir servete sahiptir.
Kaynaklar ve seriler: wir2022.wid.world/
methodology.

Comment: The top 10% in Latin America capture 
77% of total household wealth, compared to 22% 
for the middle 40% and 1% for the lower 50%. In 
Europe, the top 10% own 58% of the total wealth, 
while the middle 40% own 38% and the bottom 
50% own 4%.
Resources and series: wir2022.wid.world/
methodology.

Şekil 37: Sermayenin aşırı yoğunlaşması: dünya genelinde servet eşitsizliği / Over-concentration of capital: wealth inequality worldwide 
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kadar özel olduğunu göstermektedir. Artık işletmeler 
üzerinde “çok paydaşlı bir ekonomi” vaatlerini ve ta-
ahhütlerini yerine getirmeleri için ciddi bir baskı bu-
lunmaktadır (UNICEF, 2021; Enria vd. 2020). 

Küresel salgının sosyoekonomik etkilerini incele-
diğimizde, sağlık, eğitim ve yaşam standartları gibi İn-
sani Gelişme Endeksi’nin üç boyutunun önemli ölçüde 
etkilendiğini görüyoruz. Kısıtlamalar, yasaklar, gelir ve 
iş kayıpları düşük ve orta ölçekli ekonomilerde ciddi 
düzeylerde insani gelişmeye ve yaşam standartlarına 
zarar vermektedir. Küresel salgın, kalkınma politika-
larını ve Birleşmiş Milletlerin “Sürdürülebilir Kalkın-
ma Hedefleri” kapsamındaki hedeflerine de önemli 
bir darbe vurmaktadır. UNICEF, COVID-19 karantina-
ları nedeniyle okulların kapanması nedeniyle 168 mil-
yondan fazla çocuğun bir tam yıl eğitimi kaybettiğini 
tahmin ederken, UNESCO verileri, dünya çapında 800 
milyondan fazla öğrenci için eğitimin önemli ölçüde 
kesintiye uğradığını ve ortalama olarak bir akademik 
dönemin üçte ikisini kaybettiğini göstermektedir.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı kapsamın-
da yapılan analizde 2030 yılına kadar, düşük ve orta 
düzeyde insani gelişmeye sahip ülkelerde, salgın ne-
deniyle toplamda 41 ila 169 milyon arasında kişinin—
ki bunların da 20 ila 83 milyon kadın ve kız çocuğu 
olmak üzere—aşırı yoksulluk içinde olabileceğine dik-
kat çekmektedir. Aşırı yoksulluk içinde tahminen 24 
ila 86 milyon insan, düşük insani gelişme grubundaki 
ülkelerden olacaktır. Düşük ve orta insani gelişme ül-
kelerinde aşırı yoksulluk içinde yaşayan toplam insan 
sayısının iyimser bir senaryoda 626 milyon civarında, 
daha kötümser bir senaryoda ise 753 milyon arasında 
olacağı tahmin edilmektedir (UNDP, 2017). Bu anla-
mıyla, küresel salgının BM tarafından konulan kalkın-
ma hedeflerine ulaşmada önemli bir engel teşkil et-
tiğini söylemek mümkündür. Yoksulluğun azaltılması 
hedefinin birçok ülkede aşırı yoksulluğun önlenmesi 
gibi daha ılımlı bir hedefe yerini bırakmış olması, sal-
gının derin sosyoekonomik etkilerini göstermesi açı-
sından ilginçtir. 

Son olarak, salgınla geçen iki yıllık süreç iş yapma 
biçimlerini de önemli ölçüde etkiledi. Salgın nede-
niyle alınan kısıtlama ve yasakların istihdamı etkiledi 
ve işin doğasını birçok yönden değiştirdi. Dünya ge-
nelinde iş kaybı arttıkça, birçok ülke istikrarlı işsiz-
lik oranlarına iş tutma planlarını uygulamaya koydu. 

pressure on businesses to deliver on the promises 
and commitments of a “multi-stakeholder economy” 
(UNICEF, 2021; Enria et al. 2020).

When we examine the socioeconomic effects of the 
global pandemic, we see that three dimensions of the 
Human Development Index, such as health, education 
and living standards, are significantly affected. Rest-
rictions, prohibitions, income and job losses seriously 
harm human development and living standards in low 
and medium-sized economies. The global pandemic 
also deals a significant blow to the development po-
licies and the goals of the United Nations within the 
scope of the “Sustainable Development Goals”. UNI-
CEF estimates that more than 168 million children 
lose a full year of education due to school closures 
because of the lockdowns, while UNESCO data shows 
that education for more than 800 million students 
worldwide has been significantly disrupted, losing 
two-thirds of an academic term on average. 

The United Nations Development Program analy-
sis highlights that by 2030, between 41 and 169 mil-
lion people—including 20 to 83 million women and 
girls—may be in extreme poverty in low and moderate 
human development countries due to the pandemic. 
An estimated 24 to 86 million people in extreme po-
verty will be from low human development countries. 
The total number of people living in extreme poverty 
in low and medium human development countries is 
estimated to be around 626 million in an optimistic 
scenario and between 753 million in a more pessimis-
tic scenario (UNDP, 2017). In this sense, it is possible 
to say that the global pandemic constitutes a signifi-
cant obstacle in achieving the development goals set 
by the UN. The fact that the goal of reducing poverty 
has been replaced by a more moderate goal of preven-
ting extreme poverty in many countries is interesting 
in that it shows the deep socio-economic effects of the 
epidemic.

Finally, the two-year period with the pandemic has 
also significantly affected the way works done. The 
restrictions and bans taken due to the pandemic have 
affected employment and changed the nature of work 
in many ways. As job loss increases around the world, 
many countries have implemented job retention plans 
to steady unemployment rates. At the same time, the 
working hours of many people who keep their jobs 
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Aynı zamanda, işini sürdüren birçok kişinin çalışma 
saatleri azaltıldı. Kısıtlamalar lojistik, ulaşım ağını et-
kilerken, evden çalışmanın yaygınlaşmasıyla birlikte 
dijital pazarlama ve online alışveriş uygulamalarında 
da ciddi bir artış görüldü. Sektörler arasında dijital 
adaptasyon son birkaç ayda önemli ölçüde arttı. Yıl-
lar sürecek alışveriş ve tüketim tercihlerinin birçok 
bölgede sadece birkaç ay içerisinde gerçekleştiği gö-
rüldü. Uzaktan çalışma, öğrenme ve alışveriş de aynı 
şekilde arttı. Salgın başlamadan önce dijitalleşmeye 
olan güven artış eğilimindeydi belki ancak bu artışın 
salgınla zirveye çıktığı da görülmektedir. Bu tarz bir 
online dönüşümün salgın bittikten sonra da hızla-
narak devam edeceği öngörülmektedir (McKinsey & 
Company, 2020). 

Sonuç 

Tüm dünyada insanlar hala salgın ve salgının or-
taya çıkardığı sorunlar ve bunların gündelik hayatla-
rına etkileriyle başa çıkmaya çalışıyorlar. Devletlerin 
salgına karşı reaksiyonları çeşit çeşit ve farklı düzey-
lerde gerçekleşirken, sivil toplum kuruluşlarının da 
devletlerin yetersiz olduğu alanları kapamak için yo-
ğun çaba sarf ettikleri görülmektedir. Salgınla birlikte 
ise küresel ekonomi politik sistemde 2007-8 Finansal 
Krizinden bu yana tam anlamıyla stabil hale geleme-
yen ve uzun bir süredir devam eden yapısal sorunlar 
çözümsüzlük noktasına doğru evirilmektedir. Kalkın-
ma, eşitsizlik, sürdürülebilirlik, kaynakların kullanı-
mı, işsizlik, enflasyon gibi birçok sorun küresel sal-
gınla hem derinleşti hem de daha da büyük bir sorun 
yumağına dönüştü. 

Bu tarz krizlerin insanların gündelik hayatları-
nı bu kadar derinden etkilenmesinin birincil nedeni 
ise mevcut sistemdeki iş yapma mantığı ve işleyişi-
ne dayanmaktadır. Belirli bir biçimde işleyen mevcut 
ekonomi-politik sistem devletlerin zorunlu olarak al-
dıkları tedbirler karşısında insanların önemli mahru-
miyetler yaşamasına neden olmakta ve iş-gelir kaybı 
gibi sorunlar gündelik ilişkileri değiştirmektedir. Mül-
kiyet-sermaye ilişkisinin yansıması olarak bir tarafta 
mülkiyet ve sermaye sahipliğinin sonucunda servetin 
önemli bir bölümünü kontrol edenler yanında, çalışan 
birçok insanın sadece emekleriyle geçinmek zorunda 
olması ciddi manada bir dengesizlik ve eşitsizlik üre-
tim mekanizmasına dönüşmektedir.

have been reduced. While the restrictions affect the 
logistics and transportation network, there has been 
a significant increase in digital marketing and online 
shopping applications with the spread of working from 
home. Digital adoption across industries has increa-
sed significantly over the past few months. It has been 
observed that shopping and consumption preferences 
that will last for years have been realized in just a few 
months in many regions. Telecommuting, learning and 
shopping have likewise increased. Before the pande-
mic started, the trust in digitalization may have tended 
to increase, but this increase seems to have peaked 
with the pandemic. It is predicted that this type of onli-
ne transformation will continue to accelerate after the 
epidemic is over (McKinsey & Company, 2020).

Conclusion 

All over the world, people are still trying to cope 
with the pandemic and its consequent problems and 
their effects on their daily lives. While the govern-
ments’ reactions to the pandemic take place in vari-
ous ways and at different levels, it is seen that non-go-
vernmental organizations make great efforts to cover 
the areas where the states are insufficient. With the 
pandemic, the structural problems that have not been 
fully stabilized since the 2007-8 Financial Crisis in the 
global political economy and that have been going on 
for a long time are evolving to a point of insolvency. 
Many problems such as related with development, 
inequality, sustainability, abuse of resources, unemp-
loyment and inflation have both deepened and turned 
into a bigger problem with the global pandemic.

The primary reason why such crises affect peop-
le’s daily lives so deeply is based on the logic and fun-
ctioning of business in the current system. The cur-
rent economic-political system, which operates in a 
certain way, causes people to experience significant 
deprivations in the face of the compulsory measu-
res taken by the states, and problems such as loss of 
work-income change daily relations. As a reflection of 
the property-capital relationship, on the one hand, as 
a result of ownership and capital ownership, the fact 
that many working people have to live only by their la-
bor, as well as those who control a significant part of 
the wealth, turns into a serious imbalance and inequ-
ality production mechanism.
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Kapitalizmin kendi ürettiği ve kendi yapısına içkin 
olan özünde emek-sermaye arasındaki asimetrik 
ilişkiye dayanan sistemik krizlerin yanında, salgın, 
afetler, iklim değişikliği gibi sistem dışı afet ve krizler 
karşısında da üretebileceği kalıcı bir çözüm ve verebi-
leceği uzun vadeli bir karşılık bulunmamaktadır. Kriz 
ve salgın sürecinde de görüldüğü üzere her bir terci-
hin uzun vadeli etkileri bulunmakta ve bu kısa vadeye 
odaklanan çözümler uzun vadede geri döndürülemez 
etkilere neden olmaktadır. Yani bir başka deyişle kapi-
talizm hem kendi yapısında düzenli krizlere gebe hem 
de salgın gibi küresel ölçekteki bir dışsal kriz karşı-
sında oldukça kırılgan bir durumdadır. 

Dolayısıyla her yeni sistemik ve sistem dışı krizle 
birlikte kapitalizmin bir geleceğinin olup olmadığı da 
tekrar tekrar tartışmaya açılıyor. Kapitalizm sonrası 
senaryolar da çeşitli öngörüler barındırıyorlar. Bazı-
sına göre kapitalizm sonrası daha eşitlikçi bir ekono-
mi-politik modeline geçiş olacakken, bazısı kapitalizm 
sonrasını daha kaotik bir dünya şeklinde öngörüyor. 
Bu tasarıların tümünde de devletin ekonomideki ko-
numu, ilişkinin ve dengenin en temel belirleyeni. Dev-
letin daha otoriter bir yapıda olduğu ve zengin veya fa-
kirden taraf olmasına göre değişen senaryolar özünde 
bölüşümün de nasıl yapılacağını belirliyor. Ancak so-
nuç ne olursa olsun, sistem konusundaki rahatsızlık 
toplumsal düzeyi aşmış durumda. İnsanların gündelik 
hayatlarını derinden etkileyen, eşitsizliği her gün ye-
niden üreten mevcut sistemin değişmesi konusundaki 
mutabakat ise her geçen gün artıyor. Bunun yanında, 
iktisat disiplinine hâkim olan anlayışın da değişmesi 
gerektiği konusunda yükselen bir dalga bulunuyor. İk-
tisat disiplinin “yeniden ele alınması”, “yeniden düşü-
nülmesi” gibi başlıklarla ifade edilen bu yeni dalgalar 
hem bir eleştiriyi hem de alternatif model ve sistem 
önerilerini bünyelerinde barındırıyorlar.  

Sonuç olarak ekonomik sorunların derinleşecek 
olması, yeni teknolojik açılımların ve dönüşümlerin is-
tihdam konusunda oluşturduğu belirsizlikler, işsizliğin 
meydana getirdiği sosyo-ekonomik problemler, şehir-
lere göç dalgaları, iklim değişikliği, gelir ve servet dağı-
lımındaki eşitsizliğin giderek daha da artması gibi tüm 
sorunlar önümüzde dururken, bunlar hem sistemin ye-
niden yapılandırılmasının zorunluluğuna işaret ediyor 
hem de bu sisteme kaynaklık eden disipliner anlayışın 
sorgulanması gerekliliğini bir kez daha bize gösteriyor. 

There is no permanent solution or long-term 
response that capitalism can produce in the face of 
non-systemic disasters and crises such as epidemi-
cs, disasters, climate change, as well as systemic cri-
ses that are based on the asymmetrical relationship 
between labor and capital, which are inherent in its 
own structure. As seen in the crisis and during the 
pandemic, each choice has long-term effects, and so-
lutions that focus on this short-term cause irreversib-
le effects in the long-term. In other words, capitalism 
is both pregnant with regular crises in its own struc-
ture and is in a very fragile situation in the face of an 
external crisis on a global scale such as an pandemic.

Therefore, with each new systemic and non-syste-
mic crisis, whether capitalism has a future or not is 
brought up for discussion again and again. Post-capi-
talist scenarios also contain various predictions. Ac-
cording to some, there will be a transition to a more 
egalitarian economic-political model after capitalism, 
while others predict a more chaotic world after capita-
lism. In all of these projects, the position of the state in 
the economy is the most fundamental determinant of 
the relationship and balance. The scenarios that chan-
ge depending on whether the state has a more aut-
horitarian structure and whether the rich or the poor 
take sides essentially determine how the distribution 
will be made. But whatever the outcome, discomfort 
with the system has exceeded the societal level. The 
consensus on the change of the current system, whi-
ch deeply affects people’s daily lives and reproduces 
inequality every day, is increasing day by day. Besides, 
there is a rising tide about the need to change the un-
derstanding that dominates the discipline of economi-
cs. These new waves, which are expressed with titles 
such as “reconsidering” and “rethinking” the discipli-
ne of economics, contain both a criticism and alterna-
tive model and system suggestions.

As a result, while all the problems such as the de-
epening of economic problems, the uncertainties cau-
sed by new technological expansions and transforma-
tions in employment, the socio-economic problems 
caused by unemployment, the waves of immigration to 
cities, climate change, and the increasing inequality in 
the distribution of income and wealth, these are both 
reflects a systemic problem not only points to the ne-
cessity of restructuring, but also shows us once again 
the necessity of questioning the disciplinary unders-
tanding that is the source of this system.
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Giriş 

Küçük şeyler dünyayı yeniden şekillendirebilir. 
2019 Aralık ayında Çin’de yeni bir pnömoni benze-
ri virüs patlak verdiğinde, virüs sebebiyle ilk ölümün 
gerçekleştiğine dair haberler çok az kişinin dikkatini 
çekmişti. Yaklaşık bir yıl sonra, COVID-19 bildiğimiz 
şekliyle hayatı değiştirdi.  2022’ye kadar olan süreçte 
355 milyon kişi virüse yakalanırken, yaklaşık 5,6 mil-
yon insan virüsten öldü. 2020 ve 2021 yıllarının küre-
sel düzeyde en temel gündemi COVID-19 virüsü olsa 
da, dünya genelinde hali hazırda var olan krizler de 
küresel salgınla beraber daha da derinleşti. 

2020 ve 2021 yıllarında milyonlarca insan acıma-
sız koşullara maruz kaldı. COVID-19 salgını dünyanın 
birçok yerinde insanları mağdur ederken diğer yandan 
her alanda ihlallerin artmasına da neden oldu. Küre-
sel güçlerin halkları da zannedildiğinin aksine birçok 
ihlalle muhatap oldular.  ABD’de uzun süredir devam 
eden eşitsizliklerin şiddetlenmesi buna örnektir. Sal-
gına karşı Amerika hükümetinin aldığı önlemlerin 
yetersiz, orantısız, adaletsiz ve ayrımcı olduğu ger-
çeği ortaya çıktı. İnsanların ırkları ve sosyoekonomik 
durumları bu süreçte istihdam ve ekonomik güvence 
durumlarını etkilerken diğer yandan barınma ve sağ-
lık hizmetlerine erişimleri de aynı oranda etkilendi. 
2021’de ABD’de polis memurları tarafından en az 
200 siyah vatandaşın öldürüldüğü kayıtlara geçmiştir. 
Breonna Taylor, George Flody, Daunte Wright bunlar-
dan sadece birkaçıdır.

Çin hükümeti, Müslüman Uygur Türklerine karşı 
soykırım, hapis, zorla kısırlaştırma ve işkence gibi in-
sanlığa karşı suçlar işledi. Çin hükümetinin Türk Müs-
lümanlara uyguladığı baskı yeni bir gündem olmasa 
da son yıllarda benzeri görülmemiş seviyelere ulaştı. 
Yaklaşık bir milyon Uygur, “siyasi eğitim” kampları, 
mahkeme öncesi gözaltı merkezleri ve hapishaneler-
de keyfi olarak gözaltına alındı. Mahkemeler, usulüne 
uygun bir süreç olmaksızın kişilere ağır hapis cezaları 
verdi ve Uygurları bir aile üyesine İslami kayıt gönder-
mek veya Uygurca e-kitap indirmek gibi nedenlerden 
ötürü için yıllarca hapis cezasına çarptırdı.  

Introduction 

Little things can reshape the world. When a new 
pneumonia-like virus broke out in China in December 
2019, news that the first death due to the virus had oc-
curred had attracted the attention of very few people. 
About a year later, COVID-19 changed life as we know 
it. In the period until 2022, 355 million people were 
infected with the virus, while approximately 5.6 million 
people died from the virus. Although the most fun-
damental agenda at the global level in 2020 and 2021 
was the COVID-19 virus, the existing crises around the 
world have also deepened with the global epidemic. 

Millions of people were subjected to brutal condi-
tions in 2020 and 2021. While the COVID-19 pandemic 
has victimized people in many parts of the world, it 
has also caused an increase in violations in all are-
as. Contrary to popular belief, the peoples of global 
powers faced many violations.  The exacerbation of 
long-standing inequalities in the United States is an 
example. It has become clear that the measures taken 
by the American government against the epidemic are 
inadequate, disproportionate, unfair and discrimina-
tory. While people’s race and socioeconomic status 
affected their employment and economic security in 
this process, their access to shelter and health ser-
vices was also affected at the same rate. At least 200 
black citizens were killed by police officers in the Uni-
ted States in 2021. Breonna Taylor, George Flody and 
Daunte Wright are just a few of them.

The Chinese government has committed crimes 
against humanity such as genocide, imprisonment, 
forced sterilization and torture against Muslim Uyghur 
Turks. Although the pressure exerted by the Chinese 
government on Turkish Muslims is not a new agenda, 
it has reached unprecedented levels in recent years. 
Nearly one million Uyghurs were arbitrarily detained 
in “political education” camps, pre-trial detention 
centers and prisons. Courts sentenced individuals to 
heavy prison terms without due process and senten-
ced Uyghurs to years in prison for reasons such as 
sending an Islamic recording to a family member or 
downloading an e-book in Uyghur. 
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İsrail güvenlik güçleri 2020’de en az 27 Filistinliyi 
öldürdü. 2020 boyunca, koronavirüs pandemisinin or-
tasında, İsrail makamları 273 ev dahil olmak üzere 
en az 729 Filistin binasını yıkarak 519’u reşit olmayan 
en az 1.006 Filistinliyi evsiz bıraktı (‘Heinous’: Israe-
li forces ‘killed 27 Palestinians in 2020’, 2021). İsrail 
ayrıca su sarnıçları, borular veya elektrik şebekeleri 
gibi sağlık ve sanitasyonun korunması için gerekli olan 
birçok altyapı tesisini de yıktı. İsrail 2021’de de en az 
beşte biri çocuk olan 300’den fazla Filistinliyi öldürdü. 
Bunların arasında 16 yaşındaki Islam Dar Nasser ve 
askerlerin arkadan vurduğu 17 yaşındaki Muhammed 
Tamimi de vardı. 2021, 2014’ten bu yana kaydedilen en 
fazla ölümün gerçekleştiği yıl oldu (B’Tselem, 2022).

Esad’ın Suriye halkına karşı vahşeti hız kesme-
den devam etti. Yemen’deki savaş, milyonlarca insanı 
temel insani ihtiyaçlardan mahrup bıraktı ve  temel 
hakların çoğu kullanılamaz hale geldi. Hindistan iş-
gali altındaki Cammu ve Keşmir’deki insan hakları 
ihlalleri de devam eden bir sorundur. Hindistan hükü-
metinin gerçekleştirdiği ihlaller toplu katliamlardan, 
işkenceye, tecavüze ve cinsel istismara; ifade özgürlü-
ğünün bastırılmasına ve dini toplantı yasaklarına ka-
dar uzanıyor. Rus hükümeti, siyasi muhalifleri ve ba-
rışçıl protestocuları hedef alırken, resmi yolsuzlukta 
artış da devam etti. Nicolas Maduro’nun yolsuzluğu, 
Venezuela halkının korkunç insani krizini artırdı. 

Avrupa’da 2020-2021 yıllarında Müslümanlara ve 
Müslümanlara ait kuruluşlara yönelik binlerce saldırı 
düzenlendi. Almanya’da, Almanya İçişleri Bakanlığı ve 
Federal Ceza Dairesi tarafından hazırlanan Siyasi Suç-
lar Raporu’na göre 2020’de İslamofobik suçlar bir ön-
ceki yıla göre %8 oranında arttı (Basay, 2021). 2020’de 
toplam 1.026 İslamofobik suç kaydedildi (Basay, 2021). 
Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Boc-
hum şehrinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birli-
ği’ne (DİTİB) bağlı Merkez Camii’nin park alanında bir 
araç kundaklandı; Almanya’nın Dortmund kentindeki 
Eving Selimiye Camii’nin kapısına domuz başı asıl-
dı; Almanya‘nın Münih kentinde otobüs durağında 15 
aylık bebeğiyle otobüs bekleyen Müslüman bir kadın 
otobüsün önüne itildi (“Avrupa’da İslamofobi 2021 Yı-
lında da Tüm Hızıyla Devam Etti”, 2021). Fransa’daki 
İslamofobik saldırılar 2020’de yüzde 53 arttı. Ulusal 

Israeli security forces killed at least 27 Palestinians 
in 2020. During 2020, amid the coronavirus pandemic, 
Israeli authorities demolished at least 729 Palestinian 
buildings, including 273 homes, leaving at least 1,006 
Palestinians homeless, including 519 underage (‘He-
inous’: Israeli forces ‘killed 27 Palestinians in 2020’, 
2021). Israel also destroyed many infrastructure faci-
lities necessary for maintaining health and sanitation, 
such as water cisterns, pipes or electrical networks. 
Israel killed more than 300 Palestinians in 2021, at le-
ast one-fifth of which were children. Among them was 
Islam Dar Nasser, 16, and Mohammed Tamimi, 17, 
shot in the back by soldiers. 2021 was the year with 
the most deaths recorded since 2014 (B’Tselem, 2022).

Assad’s brutality against the Syrian people continu-
ed unabated. The war in Yemen has deprived millions 
of people of basic humanitarian needs, and many of 
the basic rights have become unusable. Human righ-
ts violations in Indian-occupied Jammu and Kashmir 
are also an ongoing problem. Violations committed 
by the Indian government range from mass killings, 
torture, rape and sexual abuse to suppression of fre-
edom of expression and bans on religious gatherings. 
Official corruption continued to rise as the Russian 
government targeted political dissidents and peace-
ful protesters. The corruption of Nicolas Maduro has 
exacerbated the terrible humanitarian crisis of the 
Venezuelan people. 

Thousands of attacks against Muslims and Mus-
lim-owned organizations were committed in Europe 
in 2020-2021. In Germany, Islamophobic crimes inc-
reased by 8% in 2020 compared to the previous year 
according to the Political Crimes Report prepared by 
the German Interior Ministry and the Federal Crimi-
nal Office (Basay, 2021). A total of 1,026 Islamophobic 
crimes were recorded in 2020 (Basay, 2021). A vehicle 
was set on fire in the parking lot of the Central Mosque 
of the Turkish-Islamic Union of Religious Affairs (DI-
TIB) in the city of Bochum in the German state of North 
Rhine-Westphalia; A pig’s head was hung on the door 
of Eving Selimiye Mosque in Dortmund, Germany; A 
Muslim woman waiting for a bus with her 15-month-
old baby at a bus stop in Munich, Germany, was pushed 
in front of the bus (“Islamophobia in Europe Continued 
at Full Speed in 2021”, 2021). Islamophobic attacks in 
France increased by 53 percent in 2020. According to 
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İslamofobi Gözlemevi Başkanı Abdallah Zekri’ye göre, 
Fransa’da 2020’de Müslümanlara yönelik 235 saldırı 
gerçekleşti (“Islamophobic attacks in France increase 
by 53% in 2020”, 2021).

Modern devletin insan hakları karşısındaki rolü 
her zaman belirsiz olmuştur. 2020-2021 yıllarında da, 
insan haklarının en temel garantörleri olan devlet-
lerin insan haklarını acımasızca ihlal edebildiklerine 
şahit olduk.  Dünyanın dört bir yanında insanlar, ha-
yati tehlikesine ve tutuklanma tehditlerine rağmen, 
hükümetlerden insan haklarına ve doğuş-
tan gelen onurlarına saygı gösterme-
lerini talep etti. Hong Kong’dan 
Beyaz Rusya’ya, Nijerya’dan Ve-
nezuela’ya insanlar sokaklarda 
toplandı. İnsan haklarının ve 
temel özgürlüklerinin hükü-
met tarafından korunması 
ve ayrımcılığa son verilmesi 
çağrısında bulundular.

Amerika Birleşik 
Devletleri 

COVID-19 salgını ABD’de uzun süre-
dir devam eden eşitsizlikleri şiddetlendirdi. 
Şubat 2021’in sonunda, dünya nüfusunun yüzde 5’ine 
yakınına ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devlet-
leri, dünya genelindeki COVID-19 vakalarının dörtte 
birinden fazlasını ve hastalıktan kaynaklanan küresel 
ölümlerin yaklaşık beşte birini oluşturuyordu. Virüs 
nedeniyle 500.000’den fazla Amerikalı hayatını kaybet-
ti. Salgın kitlesel işsizliğe yol açtı. On milyonlarca insan 
sağlık sigortası kapsamını kaybetti. Her altı yetişkin 
Amerikalıdan biri ve dört çocuktan biri açlık riski al-
tındaydı. Savunmasız gruplar, hükümetin salgına karşı 
pervasızlığının en büyük kurbanları oldu. Sağlık, kolluk 
kuvvetleri, ulaşım ve diğer temel sektörlerdeki işçiler, 
hükümetin yetersiz korumasından dolayı büyük zorluk-
larla karşı karşıya kaldı. Kişisel koruyucu donanımdaki 
(KKD) kıtlık, sağlık çalışanlarının ve  diğer temel hiz-
metlerde bulunanların yeterli korumanın ve güvenliğin 
olmadığı ortamlarda çalışmak zorunda kalmaları anla-
mına geliyordu. Nisan ayında Ulusal Hemşireler Sen-
dikası, sağlık çalışanları için yeterli KKD olmamasına 

Abdallah Zekri, head of the National Observatory of 
Islamophobia, there were 235 attacks on Muslims in 
France in 2020 (“Islamophobic attacks in France inc-
rease by 53% in 2020”, 2021).

The role of the modern state in relation to human 
rights has always been ambiguous. In the years 2020-
2021, we witnessed that states, the most fundamental 
guarantors of human rights, brutally violate human 
rights.  People around the world demanded that go-
vernments respect human rights and their inherent 

dignity, despite the threat to life and threats 
of arrest. From Hong Kong to Belarus, 

from Nigeria to Venezuela, people 
gathered in the streets. They cal-

led for government protection 
of human rights and funda-
mental freedoms and an end 
to discrimination.

United States 
The COVID-19 pandemic 

has exacerbated long-standing 
inequalities in the United States. 

At the end of February 2021, the Uni-
ted States, home to close to 5 percent of the 

world’s population, accounted for more than a quar-
ter of COVID-19 cases worldwide and about a fifth of 
global deaths from the disease. More than 500,000 
Americans have died due to the virus. The epidemic 
led to mass unemployment. Tens of millions of pe-
ople lost health insurance coverage. One in every six 
adult Americans and one in four children were at risk 
of starvation. Vulnerable groups have been the biggest 
victims of the government’s recklessness towards the 
epidemic. Workers in healthcare, law enforcement, 
transportation and other essential industries faced 
great challenges due to inadequate government prote-
ction. The shortage of personal protective equipment 
(PPE) meant that healthcare workers and those in ot-
her essential services had to work in environments 
without adequate protection and security. In April, the 
National Union of Nurses held a physical distancing 
protest outside the White House against the lack of 
adequate PPE for healthcare workers. Between Mar-
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hayatını kaybetti. Salgın 
kitlesel işsizliğe yol açtı. On 

milyonlarca insan sağlık sigortası 
kapsamını kaybetti. Her altı 
yetişkin Amerikalıdan biri ve 
dört çocuktan biri açlık riski 

altındaydı. 



2020-2021181

karşı Beyaz Saray önünde fiziksel mesafeli bir pro-
testo düzenledi. Mart-Aralık 2020 arasında, COVID-19 
pandemisinin ortasında 2.900’den fazla sağlık çalışanı 
öldü (Amnesty International, USA, 2021). ABD Hastalık 
Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), mevcut rakam-
ların gerçek rakamlardan daha az olduğunu kabul etti. 
Kamu ve özel sektördeki bazı sağlık çalışanları ve diğer 
temel çalışanlar, yetersiz koruyucu önlemler hakkında 
konuşmaları halinde taciz, disiplin prosedürleri ve hak-
sız işten çıkarma gibi tehditlerle karşı karşıya kaldı-
lar (Amnesty International, USA, 2021).

Trump yönetiminin hem yurtiçinde 
hem de yurtdışında sergilediği insan 
hakları sicili, 2020 boyunca daha 
da kötüleşti. COVID-19 salgını 
zemininde ülke genelinde 
kitlesel gösteriler yaşayan 
ABD siyasi gündeminde 2020 
genel seçimlerine itiraz etti 
ve diğer yandan  Black Lives 
Matter hareketine karşı hükü-
met olarak yaygın ırkçı bir tepki 
verdi. Kurumsal ırkçılığa ve polis 
şiddetine karşı yapılan gösteriler, 
yine, kolluk kuvvetlerinin protesto-
culara ve insan hakları savunucularına 
karşı aşırı güç kullanmasıyla sonuçlandı. Ayrıca, 
kadınlar ve savaş suçu mağdurları için uluslararası in-
san hakları korumaları da hükümet ve siyasal erkler 
tarafından baltalamaya çalışıldı. COVID-19 şartları, 
göçmenleri ve sığınmacıları hedef alan politikaları ve 
suistimali artırdı. ABD-Meksika sınırındaki sığınmacı-
ların tüm işlemlerini durdurmak ve ABD’ye düzensiz 
olarak geçenlerin sığınma prosedürlerine erişimini 
engellemek için COVID-19 krizinden yararlandı. Yetki-
liler Mart ve Kasım ayları arasında 13.000’den fazla re-
fakatsiz çocuk da dahil olmak üzere 330.000’den fazla 
göçmen ve sığınmacıyı, koruma ihtiyaçları veya geri 
gönderme sonrasında karşılaştıkları zulüm, ölüm, iş-
kence veya diğer kötü muamele risklerini dikkate al-
madan yasadışı şekilde gözaltına aldı ve sınır dışı etti. 
Geri gönderme merkezlerinde ABD gözetiminde olan 
bu kişiler, yetkililerin ihmali nedeniyle COVİD-19’a ya-
kalandılar ve bu durum pandeminin Amerika’da bölge-
sel olarak yayılmasına sebep oldu.

ch and December 2020, more than 2,900 healthcare 
workers died amid the COVID-19 pandemic (Amnesty 
International, USA, 2021). The US Centers for Disea-
se Control and Prevention (CDC) agreed that current 
figures are less than the actual figures. Some healt-
hcare professionals and other essential workers in 
the public and private sectors faced threats of harass-
ment, disciplinary procedures, and unfair dismissal 
if they talked about inadequate protective measures 

(Amnesty International, USA, 2021).
The Trump administration’s human ri-
ghts record, both at home and abroad, 

has worsened throughout 2020. In 
the US political agenda, which 

experienced mass demonstra-
tions across the country aga-
inst the backdrop of the CO-
VID-19 pandemic, contested 
the 2020 general elections, 
and on the other hand, the-
re was a widespread racist 

response as a government 
against the Black Lives Matter 

movement. Demonstrations aga-
inst institutional racism and poli-

ce brutality have again resulted in the 
use of excessive force by law enforcement 

against protesters and human rights defenders. In 
addition, the government and political powers tried to 
undermine international human rights protections for 
women and war crimes victims. COVID-19 circums-
tances have increased policies and abuse targeting 
immigrants and asylum seekers. It took advantage of 
the COVID-19 crisis to halt all processing of asylum 
seekers at the US-Mexico border and deny access to 
asylum procedures for those who cross into the US ir-
regularly. Between March and November, authorities 
illegally detained and deported more than 330,000 
migrants and asylum-seekers, including more than 
13,000 unaccompanied children, without regard to 
their protection needs or the risks of persecution, de-
ath, torture or other ill-treatment they face after de-
portation.  These people, who were under US custody 
in removal centers, caught COVID-19 due to the negli-
gence of the authorities and this caused the pandemic 
to spread regionally in America.
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More than 500,000 
Americans have died due 

to the virus. The epidemic led 
to mass unemployment. Tens 

of millions of people lost health 
insurance coverage. One in every 

six adult Americans and one in 
four children were at risk of 

starvation. 
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Donald Trump insan hakları için felaketi berabe-
rinde getiren politikalar sergiledi. Trump yönetiminin 
uygulamadaki politikaları hayatlarından endişe eden 
insanların sığınma aramasına izin veren yasal zorun-
lulukları çiğnedi, göçmen çocukları ebeveynlerinden 
kopardı, beyaz üstünlükçüleri güçlendirdi; demokra-
tik süreci baltalamak için harekete geçti, ırksal ve dini 
azınlıklara karşı nefreti körükledi. Savaş suçlarına 
karışan hükümetlere silah satışını teşvik etti. İnsan 
haklarını savunmak, uluslararası adaleti teşvik etmek, 
halk sağlığını geliştirmek ve iklim değişikliğini önlemek 
için çalışmalar yapan uluslararası girişimlere saldırdı 
veya bunlarla yapılmış anlaşmalardan çekildi.

Trump yönetimi, 11 Haziran›da “ulusal acil durum” 
ilan eden Uluslararası Ceza Mahkemesi yetkililerine 
karşı, varlıkların dondurulduğu ve ailelere giriş 
yasakları veren bir Yürütme Kararı yayınladı (Center 
for Constitutional Rights, 2021). Bu karar, ABD yetki-
lilerinin soruşturma, kovuşturma veya cezalandırma 
konusunda başarısız olduğu Afganistan’daki silahlı 
çatışmayla bağlantılı olarak ABD’li sivil ve askeri yet-
kililer tarafından işlenen potansiyel savaş suçları ve 
insanlığa karşı suçların tazminini baltaladı.

2020’nin Temmuz ayında, ABD Dışişleri Bakanlığı 
danışma kurulu tarafından “Devredilemez Haklar Ko-
misyonu” adlı bir rapor yayınladı (US Gov, 2021). Ra-
porda, insan haklarının ne anlama geldiği tek taraflı 
olarak yeniden tanımlanıyor, BM ve diğer uluslararası 
insan hakları organlarının yorumlayıcı otoritesi red-
dediliyor ve özellikle kadınlar için ayrımcılığa karşı 
korumaların yeniden değerlendirerek insan hakla-
rı çerçevesinde değerlendirilmesini  baltalamış gibi 
görünüyordu. Milyonlarca COVID-19 vakasını kontrol 
altına almakta zorlanan ABD, Temmuz 2021’de yürür-
lüğe girecek olan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nden çe-
kilme sürecini de başlattı. Başkan Trump döneminde 
ABD, BM İnsan Hakları Konseyi’nden, BM Kültür 
Kurumu (UNESCO) ve iklim değişikliğiyle mücadele 
için  küresel Paris Anlaşması’ndan da çekildi.

Ülkede, 2020 yılında en az 1000 kişi polis tarafından 
ateşli silahlar kullanılarak öldürüldü.1 Veriler, siyahla-

1 Amnesty International. (2021). United States of America 2020. 
Erişim Adresi: https://www.amnesty.org/en/location/ameri-
cas/north-america/united-states-of-america/report-united-sta-
tes-of-america/

Donald Trump exhibited policies that brought di-
saster for human rights. The Trump administration’s 
practical policies violated legal mandates that allowed 
people who fear for their lives to seek asylum, sepa-
rated immigrant children from their parents, em-
powered white supremacists, acted to undermine the 
democratic process and fuelled hatred against racial 
and religious minorities. He encouraged the sale of 
weapons to governments involved in war crimes. He 
attacked or withdrew from agreements with interna-
tional initiatives that do work to defend human rights, 
promote international justice, improve public health 
and prevent climate change.

The Trump administration issued an Executive Or-
der against International Criminal Court officials, who 
declared “national emergency” on June 11, freezing 
assets and banning families (Center for Constituti-
onal Rights, 2021). This decision undermined repa-
rations for potential war crimes and crimes against 
humanity committed by US civil and military officials 
in connection with the armed conflict in Afghanistan, 
which US officials have failed to investigate, prosecute 
or punish.

In July 2020, the US State Department released a 
report by the advisory board called the “Commissi-
on on Inalienable Rights” (US Gov, 2021). The report 
unilaterally redefined what human rights means, de-
nied the interpretative authority of the UN and other 
international human rights bodies, and seemed to 
undermine the reassessment of protections against 
discrimination, particularly for women, within the hu-
man rights framework. Having difficulty in controlling 
millions of COVID-19 cases, the USA also started the 
process of withdrawing from the World Health Or-
ganization (WHO), which will come into force in July 
2021. Under President Trump, the United States also 
withdrew from the UN Human Rights Council, the UN 
Cultural Organization (UNESCO), and the global Paris 
Agreement to combat climate change.

At least 1000 people were killed by the police in the 
country using firearms in 2020.1 The data show that 

1 Amnesty International. (2021). United States of America 2020. 
Access Address: https://www.amnesty.org/en/location/ameri-
cas/north-america/united-states-of-america/report-united-sta-
tes-of-america/
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rın polisin ölümcül güç kullanımından orantısız bir şe-
kilde etkilendiğini gösteriyor. Polis tarafından ölümcül 
güç kullanımını düzenleyen hiçbir eyalet yasası bulun-
mamakta; bu tür yasaların mevcut olduğu durumlarda 
ise kolluk kuvvetleri tarafından ölümcül güç kullanımı-
na ilişkin uluslararası yasalar ve standartlarla uyum-
lu değildir.2 ABD genelinde kolluk kuvvetleri ile siyah-
ların yasa dışı öldürülmelerini protesto eden ve polis 
reformu çağrısı yapan insanlara karşı yaygın bir insan 
hakkı ihlali gerçekleştirdi. Uluslararası Af Örgütü, 26 
Mayıs ile 5 Haziran arasında, 40 eyalette ve Washin-
gton, D.C.’de protestoculara karşı 125 ayrı yasa dışı 
polis şiddeti vakasını belgeledi.3 Yılın geri kalanında 
binlerce protesto daha gerçekleşti. İhlaller, federal 
hükümet tarafından bazı şehirlerde görevlendirilen 
Ulusal Muhafız birlikleri de dahil olmak üzere belediye, 
ilçe, eyalet ve federal düzeylerdeki kolluk kuvvetleri 
tarafından işlendi. Şiddet, cop benzeri aletlerle 
dövmeyi, göz yaşartıcı gazın kötüye kullanımını ve 
“daha   az öldürücü” mermilerin uygunsuz ve gelişigüzel 
ateşlenmesini içeriyordu. Çok sayıda olayda protesto 
organizatörleri, medya temsilcileri, yasal gözlemciler 
ve sokak sağlık görevlileri de dahil olmak üzere 
insan hakları savunucuları, görünüşe göre, kolluk 
kuvvetlerinin insan hakları ihlallerini belgeleyen ve 
düzelten çalışmaları nedeniyle kimyasal tahriş edici 
maddeler ve kinetik darbeli mermilerle hedef alındı, 
tutuklandı ve gözaltına alındı. 

Irkçılık, bazıları tarafından Amerika’nın “aslî gü-
nahı” olarak adlandırılır. 25 Mayıs 2020’de, kırk altı 
yaşın altında bir siyah, George Floyd, Minneapolis’te 
20 dolarlık sahte bir banknotu kullandığı iddiasıyla tu-
tuklandı. Tutuklayan memurlardan biri dizini Floyd’un 
boynunda sekiz dakika on beş saniye bastırdı ve onu 
boğarak öldürdü. Floyd, Amerikalı siyah Trayvon Mar-
tin, Tamir Rice ve Breonna Taylor gibi görevi “korumak 
ve hizmet etmek” olan memurlar tarafından öldürül-
dü. Floyd’un öldürülmesine ilişkin video, Amerika Bir-
leşik Devletleri’ndeki protestoları tetikledi ve sistema-

2 USA: The World Is Watching: Mass violations by US police of Black Lives 
Matter protesters’ rights. (2020). Erişim Adresi: https://www.am-
nesty.org/en/documents/amr51/2807/2020/en/ 

3 Uluslararası Af Örgütü. (2020). ABD: Dünya İzliyor. Erişim Adre-
si: https://www.amnesty.org.tr/public/uploads/files/ABD%20
-%20D%C3%BCnya%20%C4%B0zliyor%20%C3%96zet%-
5B1%5D.pdf

blacks are disproportionately affected by police use of 
deadly force. There is no state law that regulates the 
use of deadly force by the police and in cases where 
such laws exist on the use of deadly force by law en-
forcement, they are not compatible with international 
laws and standards.2 He committed a widespread vi-
olation of human rights against people protesting the 
illegal killings of blacks by law enforcement throu-
ghout the United States and calling for police reform. 
Between 26 May and 5 June, Amnesty International 
documented 125 individual cases of unlawful police 
brutality against protesters in 40 states and Washin-
gton, D.C.3 Thousands more protests took place over 
the rest of the year. Violations were committed by law 
enforcement at the municipal, county, state, and fe-
deral levels, including National Guard units deployed 
by the federal government in some cities. The violen-
ce included beating with batons-like devices, abuse 
of tear gas, and the inappropriate and indiscriminate 
firing of “less lethal” bullets. In numerous incidents, 
human rights defenders, including protest organizers, 
media representatives, legal observers and street me-
dics, have been targeted, arrested and detained with 
chemical irritants and kinetic pulsed bullets, appa-
rently for their work documenting and rectifying hu-
man rights abuses by law enforcement. 

Racism is called by some the “original sin” of 
America. On May 25, 2020, a black under the age of 
forty-six, George Floyd, was arrested in Minneapolis 
for allegedly using a counterfeit $20 bill. One of the 
arresting officers pressed his knee on Floyd’s neck 
for eight minutes and fifteen seconds, strangling him 
to death. Floyd was murdered by officers whose job 
was to “protect and serve”, as were the black Ame-
rican Trayvon Martin, Tamir Rice and Breonna Taylor. 
The video of Floyd’s killing triggered protests in the 
United States and sparked a long-overdue national 
debate about systematic racism. But protests and 

2 USA: The World Is Watching: Mass violations by US police of Black Lives 
Matter protesters’ rights. (2020). Access Address: https://www.am-
nesty.org/en/documents/amr51/2807/2020/en/ 

3 Amnesty International. (2020). USA: The World is Watching. Ac-
cess Address: https://www.amnesty.org.tr/public/uploads/files/
ABD%20-%20D%C3%BCnya%20%C4%B0zliyor%20%C3%-
96zet%5B1%5D.pdf
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tik ırkçılık hakkında uzun süredir gecikmiş bir ulusal 
tartışmaya yol açtı. Ancak adalet ve eşitlik konusun-
daki protestolar ve konuşmalar Amerika sınırlarının 
çok ötesine geçti. Floyd’un öldürülmesi, ABD’de ve 
dünyanın dört bir yanında protestoların ve fitilini ateş-
ledi. Son olaylar; yaşam, kişi güvenliği, yasalar önün-
de eşitlik, ayrımcılığa uğramama, ifade özgürlüğü ve 
barışçıl toplanma hakları da dahil olmak üzere insan 
hakları ihlallerine ilişkin uzun süredir var olan endişe-
leri arttırdı. Paris’ten Rio de Janeiro’ya kadar insanlar 
Floyd’un ölümünü protesto etmek ve kendi ülkelerin-
deki ırksal eşitsizlikleri vurgulamak için sokaklara 
döküldü. Siyahların öldürülmesine karşı protestocular 
ABD’deki şehirlerde sokaklara çıktıkça, ateşli silahla-
rın açıkta taşınmasına izin verilen eyaletlerde silahlı 
çatışmalar yaşandı ve ölümlü vakalar meydana geldi. 
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, “Irkçılık gerçektir. 
Amerika Birleşik Devletleri’nde, ama aynı zamanda 
Kanada’da.” dedi.  Bu, Floyd’un ölümünü ABD’nin in-
san hakları konusundaki ikiyüzlülüğünün kanıtı olarak 
gören Çin ve İran gibi ülkeler de dahil olmak üzere di-
ğer çoğu ülke için de söylenebilir. Bu örneklerden de 
görüldüğü gibi, adaletsizlik ve eşitsizlik küresel bir so-
run olmaya devam ediyor.

2020 itibariyle, kişilerin özel alanlarında kendilerini 
tehdit altında hissettiklerinde tehdit eden tarafa karşı 
meşru müdafaa için öldürücü güç kullanılmasını sağ-
layan “Gereksiz Yerde Kal” ve “Kale Doktrini” yasala-
rı, 34 ABD eyaletinde yürürlükteydi. Bu yasalar, silahlı 
şiddeti, önlenebilir ölüm veya ciddi yaralanma riskini 
artırarak yaşam hakkının ihlal edilmesine neden oldu. 
Hükümetin bireyleri kalıcı silah şiddetine karşı koruma 
konusundaki süregelen başarısızlığı, diğerlerinin yanı 
sıra yaşam hakkı, kişi güvenliği ve ayrımcılığa uğra-
mama hakkı da dahil olmak üzere insan haklarını ihlal 
etmeye devam etti. Ateşli silahlara sınırsız erişim, kap-
samlı silah güvenliği yasalarının olmaması (ateşli silah 
edinme, bulundurma ve kullanmanın etkili bir şekilde 
düzenlenmesi dahil) ve silah şiddetini önleme ve mü-
dahale programlarına yeterli yatırımın yapılmaması, bu 
şiddetin sürmesine neden oldu. 

2018 verilerine göre yaklaşık 39.740 kişi ateşli 
silah yaralanmalarından öldü, on binlerce kişi ateş-
li silah yaralanmasına maruz kaldı. ABD, artan silah 
satışlarıyla birlikte COVID-19 salgınının ortasında, 
silah depolarının listeden çıkarılması da dahil olmak 

speeches about justice and equality have gone far be-
yond the borders of America. Floyd’s murder sparked 
protests in the United States and around the world. 
Recent events raised long-standing concerns about 
human rights violations, including the rights to life, 
personal security, equality before the law, non-disc-
rimination, freedom of expression and peaceful as-
sembly. From Paris to Rio de Janeiro, people took to 
the streets to protest Floyd’s death and highlight ra-
cial inequalities in their own countries. As protesters 
against the killing of blacks took to the streets in cities 
across the United States, gunfights and fatalities oc-
curred in states where open carrying of firearms was 
permitted. Canadian Prime Minister Justin Trudeau 
said: “Racism is real. In the United States, but also in 
Canada.”  Amerika Birleşik Devletleri’nde, ama aynı 
zamanda Kanada’da.” dedi.  This can be said of most 
other countries as well, including countries like China 
and Iran, which see Floyd’s death as evidence of US 
human rights hypocrisy. As can be seen from these 
examples, injustice and inequality continue to be a 
global problem.

As of 2020, “Stay Your Ground” and “Castle Doctri-
ne” laws were in effect in 34 US states, which allow the 
use of deadly force in self-defense against the threa-
tening party when individuals feel threatened in their 
private areas. These laws violated the right to life by 
increasing the risk of gun violence, avoidable death or 
serious injury. The government’s continued failure to 
protect individuals from persistent gun violence con-
tinued to violate human rights, including the right to 
life, security of person and the right to non-discrimi-
nation, among others. Unlimited access to firearms, 
the absence of comprehensive gun safety laws (inclu-
ding effective regulation of the possession and use of 
firearms), and insufficient investment in gun violence 
prevention and response programs have contributed 
to the continuation of this violence.

According to 2018 data, approximately 39,740 peop-
le died from gunshot wounds, while tens of thousands 
of people suffered gunshot wounds. In the midst of the 
COVID-19 pandemic with increased arms sales, the 
United States has failed to meet its obligation to pre-
vent deaths from gun violence, which could have been 
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üzere bir dizi acil önlemle yapılabilecek silahlı şid-
det kaynaklı ölümleri önleme yükümlülüğünü yeri-
ne getiremedi. İnsan haklarına kayıtsız kalan Trump 
yönetiminden sonra, Kasım 2020’de Joe Biden’in ABD 
başkanlığına seçilmesiyle rotada köklü bir değişiklik 
olacağı düşünülse de pratikte değişen pek bir şeyin 
olmadığı görülmüştür. Amerika Birleşik Devletleri, 
özellikle ırk adaleti alanında olmak üzere insan hak-
ları taahhütlerini yerine getirmekte başarısız olmaya 
devam ediyor. Ülkenin, kölelik mirasına bağlı sistema-
tik ırkçılığı sona erdirmedeki başarısızlığında görül-
düğü gibi, birçok ırksal ve etnik azınlığı etkileyen kötü 
niyetli hapsetme yapıları, göçmenlik uygulamaları, 
sosyal kontrol ve ekonomik eşitsizlikteki artışın yanı 
sıra devam eden siyah-beyaz vatandaşlar arasındaki 
servet farkı, ırkçılığın seviyesini gözler önüne seriyor.

Çin 
Mayıs 2014’te Çin hükümeti, Sincan Uygur Özerk 

Bölgesi’nde Uygurlara ve diğer Türk Müslümanlara 
karşı “Şiddetli Terörizme Karşı Sert Bir Kampanya” 
başlatmıştı. Etnik azınlıklara yönelik şiddetli ve geniş 
kapsamlı baskı, Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve Tibet 
Özerk Bölgesi’nde “ayrılıkçılık karşıtlığı”, “aşırılıkçılık 
karşıtlığı” ve “terörle mücadele” bahanesiyle azal-
madan devam etti. Tibet’e giriş ve çıkışlar, özellikle 
gazeteciler, akademisyenler ve insan hakları örgütleri 
için son derece kısıtlı hale getirildi ve bu da bölgedeki 
insan hakları durumunun araştırılmasını ve belgelen-
mesini son derece zorlaştırdı. İnsan Hakları İzleme 
Örgütü (HRW) tarafından yapılan araştırmalar, insan 
hakları örgütleri, medya, aktivist gruplar ve diğerleri 
tarafından hazırlanan raporlar ve Çin Komünist Par-
tisi (ÇKP) dahili belgeleri, şunu gösteriyor: Çin hü-
kümeti, Türk Müslüman nüfusa karşı insanlığa karşı 
suçlar işlemektedir. Çin hükümeti tarafından terörle 
mücadele operasyonu olarak şüpheli bir şekilde çer-
çevelenen kampanya, Çin’in kendi anayasasıyla birlik-
te yarım düzine uluslararası anlaşmayı ihlal ediyor.

Sincan, Çin’in Asya ve Avrupa’ya uzanan devasa bir 
kalkınma planı olan Kuşak ve Yol Girişimi’nin önemli 
bir halkasıdır. Pekin, Çin’in en büyük kömür ve doğal 
gaz rezervlerine ev sahipliği yapan Sincan’ı geliştirme-
ye devam etmek için herhangi bir ayrılıkçı faaliyet ola-

done through a series of urgent measures, including 
delisting of arms depots. After the Trump administ-
ration, which was indifferent to human rights, it was 
thought that there would be a radical change in the 
route with the election of Joe Biden to the US presi-
dency in November 2020, but it was seen that nothing 
much changed in practice. The United States conti-
nues to fail to meet its human rights commitments, 
particularly in the area of racial justice. The persis-
tent wealth gap between black and white citizens, as 
well as the abusive confinement structures that affect 
many racial and ethnic minorities, immigration pra-
ctices, social control, and an increase in economic 
inequality, as evidenced by the country’s failure to end 
the systematic racism linked to the legacy of slavery, 
highlight the level of racism. 

China 
In May 2014, the Chinese government launched 

a “Strike Hard Campaign Against Violent Terrorism” 
against the Uyghurs and other Turkish Muslims in 
the Xinjiang Uyghur Autonomous Region. Violent and 
far-reaching oppression of ethnic minorities continu-
ed unabated in the Xinjiang Uyghur Autonomous Re-
gion and Tibet Autonomous Region under the pretext 
of “anti-separatism”, “anti-extremism” and “fighting 
terrorism”. Entry and exit from Tibet has been extre-
mely restricted, especially for journalists, academics 
and human rights organizations, making it extremely 
difficult to investigate and document the human righ-
ts situation in the region. Research by Human Rights 
Watch (HRW), reports by human rights organizations, 
media, activist groups, and others, and internal docu-
ments of the Chinese Communist Party (CCP) show 
that the Chinese government is committing crimes 
against humanity against the Turkish Muslim popula-
tion. The campaign, which is dubiously framed by the 
Chinese government as a counter-terrorism operati-
on, violates China’s own constitution as well as half a 
dozen international treaties.

Xinjiang is an important link in China’s Belt and 
Road Initiative, a massive development plan that spans 
Asia and Europe. Beijing hopes to eliminate any possi-
bility of separatist activity to continue developing Xin-
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sılığını ortadan kaldırmayı umuyor. Kaynak çıkarma 
ve geliştirmenin ekonomik faydalarından genellikle 
orantısız şekilde Han Çinlilerinin yararlandığı ve Uy-
gur halkının giderek marjinalleştirildiği ifade ediliyor. 
Sincan’dan haber yapan gazeteciler, Müslüman ya-
şamının birçok yönden kısıtlandığını tespit etti.  Çin 
ayrıca Müslüman dini şahsiyetleri hedef almak ve 
bölgedeki dini uygulamaları yasaklamak, camileri ve 
mezarları yıkmakla da suçlanıyor. Yetkililer, çoğu za-
man binaların kalitesiz inşa edildiğini ve ibadet eden-
ler için güvenli olmadığını iddia ederek bin-
lerce camiyi yıktı. Komünist Parti üyesi 
olan kamu görevlileri, 2014’ten beri 
Uygur evlerinde kalmak ve Ra-
mazan ayında oruç tutmak gibi 
“aşırılıkçı” davranış olarak 
niteledikleri durumları rapor 
etmek için işe alındı. 

Sincan Uygur Özerk Böl-
gesi olarak bilinen Xinji-
ang’da, çoğunluğu Müslüman 
yaklaşık 12 milyon Uygur yaşı-
yor. Uygurların zorla çalıştırıl-
dığına ve kadınların zorla kısır-
laştırıldığına dair kanıtlar da var. 
Bazı eski kamp tutukluları da işkence 
gördüklerini ve cinsel tacize uğradıklarını 
iddia etmektedirler. Yıl içinde Sincan’da, ağırlıklı 
olarak Müslüman Uygurlara ve diğer etnik ve dini azın-
lık gruplarına karşı soykırım ve insanlığa karşı suçlar 
meydana geldi. Bu suçlar şu şekilde sıralanabilir: Bir 
milyondan fazla sivilin keyfi olarak hapsedilmesi veya 
fiziksel özgürlüklerinden ciddi şekilde yoksun bırakıl-
ması, zorla kısırlaştırma, zorla kürtaj ve Çin’in doğum 
kontrol politikalarına göre kısıtlayıcı uygulamalar; te-
cavüz, keyfi olarak gözaltına alınan çok sayıda kişiye 
işkence, zorla çalıştırma, din, inanç, ifade ve hareket 
özgürlüğüne, acımasız kısıtlamalar getirilmesi.

Son birkaç yılda Pekin, “Kadrolar” olarak adlandı-
rılan Çin Komünist Partisi (ÇKP) üyelerinin Müslüman 
ailelerle birlikte kalmaları ve ev yaşamlarına sızma-
ları için görevlendirerek “Eşleş ve Aile Ol” programını 
başlattı. Bu program Uygurları, Han çoğunluğuna asi-
mile etmeye zorlamayı amaçlıyor. Kadrolar, dua etmek 
ve geleneksel Müslüman kıyafetleri giymek gibi dini 
uygulamaların, partinin “öngörülen yaşam tarzı”ndan 
bir sapma olduğunu ifade ediyor. 2018’de 1 milyon 120 

jiang, which is home to China’s largest coal and gas 
reserves. The economic benefits of resource extracti-
on and development are often disproportionately en-
joyed by the Han Chinese, and the Uyghur people are 
increasingly marginalized. Journalists reporting from 
Xinjiang found that Muslim life was restricted in many 
ways.  China is also accused of targeting Muslim reli-
gious figures, banning religious practices in the region, 
and demolishing mosques and tombs. Authorities de-
molished thousands of mosques, often claiming that 

the buildings were poorly constructed and 
unsafe for worshipers. Public officials 

who are members of the Communist 
Party have been hired since 2014 

to report what they describe as 
“extremist” behavior, such as 
staying in Uighur homes and 
fasting during Ramadan. 

About 12 million Uyghurs, 
mostly Muslims, live in Xin-
jiang, known as the Xinjiang 

Uyghur Autonomous Region. 
There is also evidence of forced 

labor and forced sterilization of 
women. Some former camp deta-

inees also claim that they were tor-
tured and sexually abused. Genocide and 

crimes against humanity occurred in Xinjiang 
during the year, predominantly against Muslim Uig-
hurs and other ethnic and religious minority groups. 
These crimes can be listed as follows: arbitrary imp-
risonment or severe deprivation of physical liberty of 
more than one million civilians, forced sterilization, 
forced abortion and restrictive practices according to 
China’s birth control policies, rape, torture of large 
numbers of arbitrary detainees, forced labor, brutal 
restrictions on freedom of religion, belief, expression 
and movement.

Over the past few years, Beijing has launched the 
“Becoming Family” program, commissioning mem-
bers of the Chinese Communist Party (CCP) called 
“Cadres” to stay with Muslim families and infiltrate 
their home lives. This program aims to force the Uy-
ghurs to assimilate into the Han majority. The cadres 
say religious practices such as praying and wearing 
traditional Muslim clothing are a departure from the 
party’s “projected lifestyle”. In 2018, 1 million 120 
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bin kamu görevlisi, bölgedeki 1 milyon 690 bin aile-
nin evinde konakladı (“Çin’de kamu görevlileri Uygur 
ailelerin evlerinde kaldı”, 2019). Devlet kamplarında 
tutulan Uygur erkeklerinin evlerinde bulunan kadın 
ve çocuklar bu kişilerle birlikte kalmaya zorlanmış ve 
bazen ev sahipleriyle aynı yatakta bile uyuma teşebbü-
sünde bulunulmuştur. 

Aileleri sistematik olarak ayrıştırma politikası 
çerçevesinde, çocuklar ebeveynleri kamplarda tutul-
duğunda yetimhanelere yerleştiriliyor ya da devlet 
tarafından zorunlu kılınan eğitim için Çin’in 
başka yerlerine gönderiliyor. “Sincan 
Sınıfları” politikası binlerce Uygur 
çocuğu ailelerinden alınarak ana 
dillerinden ve kültürel çevre-
lerinden uzakta Han Çin ku-
rumlarına yerleştiriliyorlar. 
2017’de Sincan’da uygula-
maya konulan düzenlemele-
re göre çocukları evde eğit-
mek bile “aşırılıkçı” olarak 
kabul ediliyor.

Aile, insan hakları hukuku 
kapsamında kutsal bir kurum 
olarak kabul edilir ve birçok önem-
li anlaşmayla korunur. “Eşleş ve Aile 
Ol” ve “Sincan Sınıfları” programları, aileyi 
“toplumun doğal ve temel grup birimi” olarak devlet 
müdahalesinden koruyan ve ebeveynlere nasıl eği-
tim vereceklerini seçme hakkı veren İnsan Hakları 
Evrensel Beyannamesi’nin 12, 16 ve 26. maddelerini 
ihlal etmektedir. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Hak-
lar Uluslararası Sözleşmesi’nin 10. maddesi benzer 
korumayı sağlamakta ve Soykırım Sözleşmesi’nin 2. 
maddesi, “Gruba mensup çocukların zorla başka bir 
gruba nakledilmesini” potansiyel bir soykırım aracı 
olarak ifade etmektedir.

Çin hükümeti, Uygur ve diğer azınlık kadınlarını 
zorla kısırlaştırma sürecine tabi tutarak çok fazla 
çocuğu olan herkesi gözaltına almakla tehdit etti. 
Uygur ebeveynlerin bebeklerine Muhammed ve 
Medine de dahil olmak üzere belirli isimleri vermeleri 
yasaklandı. Urumçi’de yerel yönetimin helal gıda te-
minine karşı başlattığı kampanya sonucunda bu gıda-
lara ulaşma kısıtlandı. Sincan’da, 2017’den bu yana 
bir milyondan fazla Uygur, Kazak ve ağırlıklı Müslü-

thousand public officials stayed in the homes of 1 mil-
lion 690 thousand families in the region (“Public offici-
als stayed in the homes of Uyghur families in China”, 
2019). Women and children in the homes of Uyghur 
men held in state camps were forced to stay with the-
se people, and sometimes even attempts were made 
to sleep in the same bed with their hosts. 

Under a policy of systematically segregating fami-
lies, children are placed in orphanages when their pa-

rents are held in camps or sent elsewhere in China 
for government-mandated education. With 

the “Xinjiang Class” policy, thousands 
of Uyghur children are taken from 

their families and placed in Han 
Chinese institutions away from 

their mother tongue and cul-
tural environment. Even edu-
cating children at home is 
considered “extremist”, ac-
cording to regulations intro-
duced in Xinjiang in 2017.

The family is considered 
a sacred institution under hu-

man rights law and is protected by 
many important treaties. The “Beco-

ming Family” and “Xinjiang Class” prog-
rams violate Articles 12, 16 and 26 of the Uni-

versal Declaration of Human Rights, which protects the 
family as the “natural and essential group unit of so-
ciety” from government interference and gives parents 
the right to choose how they are educated. Article 10 
of the International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights provides similar protection, and Article 
2 of the Genocide Convention states “the forced trans-
fer of children belonging to a group to another group” 
as a potential instrument of genocide.

The Chinese government subjected Uyghur and ot-
her minority women to a process of forced sterilization, 
threatening to detain anyone who has too many child-
ren. Uyghur parents were forbidden to give their babies 
certain names, including Mohammed and Medina. As 
a result of the campaign launched by the local govern-
ment against the supply of halal food in Urumqi, access 
to these foods was restricted. In Xinjiang, since 2017, 
more than one million Uyghur, Kazakh and predomi-
nantly Muslim peoples have been arbitrarily detained 
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man olan halklar yargılanmadan keyfi olarak gözaltı-
na alındı ve “eğitim yoluyla dönüşüm” merkezlerinde 
siyasi telkinlere ve zorla kültürel asimilasyona tabi 
tutuldu. Halka açık veri eksikliği ve bölgeye erişim kı-
sıtlamaları nedeniyle ihlallerin tam kapsamını belge-
lemek imkansızlaştı. Mesleki Eğitim olarak adlandırı-
lan kamplar başta yetkililer tarafından inkar edilse de 
daha sonra bu isimle tanıtıldı. Bununla birlikte, uydu 
görüntüleri, yıl boyunca artan sayıda kampın inşa 
edilmeye devam ettiğini gösterdi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Roma 
Statüsüne göre, insanlığa karşı suçlar, herhangi bir 
sivil nüfusa karşı yaygın veya sistematik bir saldırının 
parçası olarak kasıtlı işlenen ciddi tanımlanmış suç-
lardır. “Yaygın”, eylemlerin ölçeğini veya mağdurların 
sayısını ifade eder. “Sistematik” bir saldırı, bir modeli 
veya metodik bir planı gösterir. Çin hükümetinin Türk 
Müslümanlara uyguladığı baskı yeni bir fenomen de-
ğil, ancak son yıllarda benzeri görülmemiş seviyelere 
ulaştı. Bir milyon kadar insan, “siyasi eğitim” kampla-
rına, mahkeme öncesi gözaltı merkezlerine alında ve 
hapishanelerde keyfi olarak gözaltında tutuldu. Mah-
kemeler, usulüne uygun bir süreç olmaksızın ağır ha-
pis cezaları verdi. Bu cezaların gerekçeleri arasında 
bireylerin birbirine İslami, dini bir kayıt göndermesi 
ya da Uygurca e-kitap indirmesi gibi nedenler yatıyor. 
Tutuklular ve mahkumlar, işkence ve kötü muamele-
ye, kültürel ve siyasi telkinlere ve zorunlu çalışma-
ya maruz kalmaktadırlar.  2018’de BM insan hakları 
komitesi, Çin’in Sincan’daki aşırılıkçılıkla mücadele 
merkezlerinde bir milyon kadar insanı tuttuğuna 
dair raporlara sahip olduğunu ifade etti. Baskı ve 
gözaltı merkezlerinin dışında Müslüman halka karşı 
Çin yetkilileri; yaygın kitle gözetim sistemi, hareket 
kontrolleri, keyfi tutuklamalar, kültürel ve dini geleneği 
silme politikaları ve aileleri ayırma programları gibi  
sistematik ihlaller ve suçları sürdürmektedirler. 

2020 yılı boyunca Sincan’daki artan suiistimal ra-
porları, ilgili hükümetlerin bu suçlamalara karşı in-
karını ve kaçınmasını zorlaştırdı. Haziran 2020’de, 50 
kişilik bir BM özel prosedürü (özel raportörler, ça-
lışma grupları ve diğer insan hakları uzmanları), Çin 
hükümetinin Sincan ve Tibet’teki dini ve etnik azınlık-
lara yönelik “toplu baskı” da dahil olmak üzere Çin’in 
insan hakları siciline yönelik sert bir iddianame ya-
yınladı (HRW, China, 2021). Uzmanlar, Çin hakkında 

without trial and subjected to political indoctrination 
and forced cultural assimilation in “transformation th-
rough education” centers. Documenting the full extent 
of the breaches has become impossible due to a lack 
of public data and restrictions on access to the regi-
on. The camps, called Vocational Education and Trai-
ning Centers, were initially denied by the authorities, 
but were later introduced under this name. However, 
satellite imagery showed that an increasing number of 
camps continued to be built throughout the year.

According to the Rome Statute of the Internatio-
nal Criminal Court (ICC), crimes against humanity are 
serious defined crimes that are part of a widespread 
or systematic attack directed against any civilian po-
pulation. “Widespread” refers to the scale of the ac-
tions or the number of victims. A “systematic” attack 
indicates a pattern or methodical plan. The Chinese 
government’s repression of Turkic Muslims is not a 
new phenomenon, but it has reached unprecedented 
levels in recent years. As many as one million peop-
le were arbitrarily detained in “political re-educati-
on” camps, pre-trial detention centers and prisons. 
Courts imposed heavy prison sentences without due 
process. The reasons for these penalties include sen-
ding an Islamic or religious record to each other or 
downloading e-books in Uyghur. Detainees and priso-
ners are subject to torture and ill-treatment, cultural 
and political indoctrination, and forced labor. In 2018, 
the UN human rights committee said it had reports 
that China was holding as many as one million peop-
le in anti-extremism centers in Xinjiang. Apart from 
the oppression and detention centers, Chinese aut-
horities perpetuate systematic violations and crimes, 
such as the widespread system of mass surveillance, 
movement controls, arbitrary arrests, policies of era-
dicating cultural and religious tradition and programs 
of family separation against the Muslim population. 

Increasing reports of abuses in Xinjiang throu-
ghout 2020 have made it difficult for the governments 
involved to deny and avoid these accusations. In June 
2020, a 50-person UN special procedure (special 
rapporteurs, working groups and other human righ-
ts experts) issued a harsh indictment regarding Chi-
na’s human rights register, including Chinese gover-
nment’s “mass repression” of religious and ethnic 
minorities in Xinjiang and Tibet. (HRW, China, 2021). 
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özel bir BM izleme mekanizması oluşturulması ve 
BM kurumları ve hükümetlerinin Çin’e insan hakları 
yükümlülüklerini yerine getirmesi için baskı yapma-
sı için Çin İnsan Hakları Konseyi’ne özel bir oturum 
çağrısında bulundu. Ekim 2020’de, bölgeler arası 39 
hükümetten oluşan bir grup, Çin hükümetinin Sincan, 
Hong Kong ve Tibet’teki yaygın insan hakları ihlalleri-
ni sert bir şekilde eleştirdi (OHCHR, 2020). Açıklama, 
50 BM özel prosedürü tarafından yapılan çağrıyı büyük 
ölçüde destekledi. 

Aralık 2020’de BBC tarafından gösterilen araştır-
ma, Sincan’da yarım milyona yakın insanın pamuk top-
lamaya zorlandığını gösterdi. Eğitim kamplarının ara-
zisinde yeni fabrikaların kurulduğuna dair kanıtlar var 
(“Who are the Uyghurs and why is China being accu-
sed of genocide?”, 2021). Açıklamalar, Çin’in Uygurları 
kamplarda tutmasının yanı sıra nüfusu bastırmak için 
Uygur kadınlarını zorla kısırlaştırdığını, çocukları aile-
lerinden ayırdığını ve Uygurların kültürel geleneklerini 
kırmaya çalıştığı yönündeki raporları destekliyor.

Hapishanelerden çıkan Uygur tutuklular, kalabalık 
hücrelerde bazılarını intihara sürükleyen baskılara, 
sorgulamalar sırasında işkenceye, ceza olarak gıda 
yoksunluğuna; dayak, uzun süre sandalyeye zincir-
lenme, uykusuz bırakma, zorla uyuşturulma, elekt-
rikli sandalyede şok edilme ve diğer aşırı fiziksel ve 
zihinsel istismar biçimlerine maruz kaldıklarını yer 
yer basın kuruluşlarına paylaşmaktadırlar. Bunların 
yanı sıra Uygur tutuklulara karşı işlenen tecavüz ve 
cinsel aşağılama da raporlara yansımıştır. 

Uydu Araştırmaları, Çinli yetkililerin, binaların 
kötü inşa edildiğini ve güvensiz olduğunu iddia ederek 
camileri, mezarlıkları ve diğer dini, kültürel ve tarihi 
yerleri tahrip ettiği gösteriyor. Bu bölgelerin birçoğun-
da Han turistlerinin zevklerine hitap eden barlar ve 
restoranların inşa edildiği belirtilmiştir. Çin anayasa-
sında, “Doğal ve tarihi açıdan önemli yerlerin, değerli 
kültürel anıtların, kalıntıların ve Çin’in tarihi ve kültü-
rel mirasının” korunmasını belirtiliyor olsa da, bu yal-
nızca Çin’in Han kültürüne uygulanıyor gibi görünüyor.

Çin, Birleşmiş Milletler Konferansı›nın İtalya’nın 
başkenti Roma›da karara bağladığı Uluslararası Ceza 
Mahkemesi’nin Kuruluş Statüsü olan Roma Statü-
sü’ne taraf değildir. Dolayısıyla Uluslararası Ceza 
Mahkemesi’nin kararlarının uygulanması, hem huku-
ki olarak Çin’in egemenliğine bir müdahale sayılaca-

Experts called for a special session of the Chinese 
Human Rights Council to establish a special UN moni-
toring mechanism on China and for UN agencies and 
governments to pressure China to meet its human 
rights obligations. In October 2020, an interregional 
group of 39 governments sharply criticized the Chi-
nese government’s widespread human rights abuses 
in Xinjiang, Hong Kong and Tibet (OHCHR, 2020). The 
statement largely supported the call made by 50 UN 
special procedures. 

Research shown by the BBC in December 2020 
showed that close to half a million people in Xinjiang 
were forced to pick cotton. There is evidence of new 
factories being built on the grounds of the training 
camps (“Who are the Uyghurs and why is China being 
accused of genocide?”, 2021). The statements support 
reports that, in addition to keeping Uyghurs in camps, 
China has forcibly sterilized Uyghur women to supp-
ress the population, separated children from their fa-
milies and sought to break Uyghur cultural traditions.

Uyghur detainees coming out of prisons sometimes 
share with the media that they have been subjected to 
pressures that lead some to commit suicide in crowded 
cells, torture during interrogations, deprivation of food 
as punishment, beatings, being chained to a chair for 
a long time, being deprived of sleep, forced drugging, 
shocking in the electric chair and other extreme forms 
of physical and mental abuse. In addition to these, rape 
and sexual humiliation committed against Uyghur de-
tainees were also reflected in the reports. 

Satellite Investigations show that Chinese autho-
rities are destroying mosques, cemeteries and other 
religious, cultural and historical sites, claiming the 
buildings are poorly constructed and unsafe. It has 
been noted that in many of these areas bars and res-
taurants have been built to cater to the tastes of Han 
tourists. While the Chinese constitution specifies the 
protection of “natural and historically significant si-
tes, valuable cultural monuments, relics, and the his-
torical and cultural heritage of China,” this seems to 
apply only to the Han culture of China.

China is not a party to the Rome Statute, the Estab-
lishment Statute of the International Criminal Court, 
which was decided by the United Nations Conference 
in Rome, the capital of Italy. Therefore, the implemen-
tation of the decisions of the International Criminal 
Court becomes even more complicated, as it will be 
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ğından hem de Çin’in 68 ülkeyi kapsayan “Kuşak” ve 
“Yol” girişimlerinin diğer ülkelerle olan jeopolitik, dip-
lomatik ve ekonomik bağlarını etkileyeceğinden daha 
da karmaşıklaşıyor. Ayrıca, Uluslararası Ceza Mahke-
mesi’nin eyleminin önündeki zorlu engeller aşılmış 
olsa bile, uluslararası ceza hukukunun uygulanması 
zordur. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kendi yap-
tırım organı olmadığı için, bireylerin tutuklanması ve 
nakledilmesi, kanıt elde edilmesi ve hükümlerin uy-
gulanması konularında destek için küresel iş birliği 
gerekmektedir.

Bazı ülkeler, ekonomik güvenliğe ve Çin’in doğrudan 
yabancı yatırımlarına, insan hakları kaygılarından daha 
çok öncelik vererek, tepkilerden korktukları için Çinli 
yetkilileri tutuklayıp iade etme konusunda isteksiz ola-
bilir. Pandemi ve bunun sonucunda ortaya çıkan küresel 
ekonomik gerileme, “Kuşak” ve “Yol” girişimleri kapsa-
mındaki ülkelerin ve büyük güçlerin “maske diplomasi-
si”, başarısız gibi görünen Çin ile nasıl ilişki kuracağını 
kuşkusuz yeniden şekillendirecek. Liberal demokrasi-
lerin Çin’e karşı hoşgörüsü bu sebeple giderek azalıyor. 
Bu ülkeler son zamanlarda Çin’in Hong Kong’daki ulu-
sal güvenlik yasasını, siber casusluğu, siber saldırıla-
rı ve teknoloji şirketlerinin hareketlerini kınamak için 
hızlı adımlar attı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 
Çin’in “soykırım ve insanlığa karşı suçlar” işlediğini, 
İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Uygurlara yö-
nelik muamelenin “en temel insan haklarının korkunç 
ihlalleri” olduğunu söyledi. Birleşik Krallık Parlamen-
tosu Nisan 2021’de Çin hükümetinin Sincan’da soykı-
rım işlediğini ilan etti. Ulusal ve uluslararası düzeydeki 
uyarı ve yaptırımlar, ne yazık ki Çin’in bu politikasını geri 
çevirme noktasında henüz başarı sağlayamamıştır.

İsrail ve İşgal Altındaki Filistin 
Toprakları

2020 yılı Filistin halkı için birçok hak ihlalinin ve su-
çun yaşandığı ve katlanarak arttığı bir yıl olduğu söyle-
nebilir. İşgal altındaki Filistin topraklarında (Occupied 
Palestinian Territory, OPT) devam eden yerleşimci-sö-
mürge politikalarına ek olarak, Yeşil Hat içinde insan 
hakları ihlalleri işlendi. İsrail işgal makamları ve yer-
leşimciler her gün Filistinlilerin haklarını ihlal ediyor 
ve saldırılar düzenliyor. Pandemi şartları, kaynak ve 

considered an interference with China’s sovereignty 
legally and will affect China’s “Belt” and “Road” ini-
tiatives, which cover 68 countries, in its geopolitical, 
diplomatic and economic ties with other countries. 
Moreover, international criminal law remains difficult 
to enforce, even if formidable obstacles to the action of 
the International Criminal Court have been overcome. 
As the International Criminal Court does not have its 
own sanctioning body, global cooperation is required 
for support in the detention and transfer of individu-
als, obtaining evidence and enforcing sentences.

Some countries may be reluctant to arrest and 
extradite Chinese officials for fear of backlash, prio-
ritizing economic security and Chinese foreign direct 
investment over human rights concerns. The pande-
mic and the resulting global economic downturn will 
undoubtedly reshape how countries and great powers’ 
“mask diplomacy” within the “Belt” and “Road” initia-
tives will engage with China, which seems to have fai-
led. This is why liberal democracies are less and less 
tolerant of China. These countries have recently taken 
swift steps to denounce China’s national security law 
in Hong Kong, cyber espionage, cyber attacks and ac-
tions by tech companies. US Secretary of State Antony 
Blinken said that China had committed “genocide and 
crimes against humanity”, while British Foreign Sec-
retary Dominic Raab said that the treatment of Uyg-
hurs is a “horrific violation of their most basic human 
rights”. The UK Parliament declared in April 2021 that 
the Chinese government was committing genocide in 
Xinjiang. Unfortunately, warnings and sanctions at the 
national and international level have not yet succee-
ded in reversing this policy of China.

Israel and the Occupied Palestinian 
Territories

It can be said that 2020 was a year in which many 
rights violations and crimes were experienced and 
increased exponentially for the Palestinian people. In 
addition to the ongoing settler-colonial policies in the 
Occupied Palestinian Territory (OPT), human rights vi-
olations were committed within the Green Line. Israeli 
occupation authorities and settlers violate the rights 
of Palestinians and carry out attacks every day. The 
conditions of the pandemic have further deteriorated 
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kapasitelerden yoksun kalan Filistin halkının koşulla-
rının daha da daralmasına neden oldu.

Filistinliler, Mart 2020’den bu yana işgal altında-
ki Filistin topraklarına da yayılan COVID-19 salgınını 
kontrol etmeye odaklandı. Ancak bu arada İsrail işgal 
gücü, yerleşimci projesini ilerletme ve işgal altındaki 
Kudüs şehri de dahil olmak üzere Yeşil Hat içi ve Batı 
Şeria da dahil olmak üzere tüm yerleşim yerlerinde 
Filistinlilere karşı baskı politikasını yoğunlaştırma 
fırsatı buldu. Kuşatılmış Gazze Şeridi’ndeki abluka 
2020’de daha da sıkılaştırıldı.

İsrail›in, Filistin genelindeki günlük ihlalleriyle 
bağlantılı olarak, İsrail işgal güçleri (IOF) topraklara 
el koymaya, yapıları yıkmaya, Filistinlileri yerinden 
etmeye ve buralarda yerleşim yerleri inşa etmeye 
devam etti. İsrail işgal güçleri ifade özgürlüğü hakkını, 
sağlık, ekonomik özgürlük gibi hakları ihlal ederken 
diğer yandan hareket kısıtlamaları da getirdi. 2020›de, 
Filistinlilere ve Filistin sorununa yönelik mevcut 
hükümetin yaklaşımlarını yansıtan bir dizi yasa 
tasarısı İsrail Parlamentosu›na (Knesset) sunuldu.

Ürdün Vadisi ve Kuzey Ölü Deniz›i veya Ma’ale Adu-
mim yerleşiminin kuzey bölgesini resmen ilhak et-
mek için bazı yasa tasarısı getirildi. Bazı yasalar Batı 
Şeria’daki tüm İsrail yerleşimlerinin ilhak edilmesini 
önerirken, diğer yasa tasarıları yerleşimlerin C Böl-
gesi ile birlikte ilhak edilmesini öngörüyordu. Bu ve 
diğer resmi yasal çabalar Batı Şeria’nın bazı kısım-
larını yasadışı olarak sömürge devletin topraklarına 
ilhak etmeye çalıştı. Temmuz 2020’de Ürdün Vadisi ve 
Kudüs Çölü’nün ilhakı için bir yasa taslağı hazırlandı. 
İlhakı bir şekilde uygulamak için birçok benzer yasa 
tasarıları hazırlandı. Örneğin, İsrail Sivil İdaresi (ICA) 
yerine İsrail bakanlıklarına İsrail yerleşimlerine kamu 
hizmetleri sağlama yetkisi veren yasal düzenlemeler 
önerildi. Bunun için, Eylül 2020’de, yerleşimleri de-
netlemek üzere İsrail bakanlıkları tarafından İsrail 
Sivil İdaresi’nin yerini alacak bir yasa taslağı önerildi. 

İsrail›in 2020›deki tüm ihlallerinden belki de 
en dikkat çekici olanı, Filistin›deki özel ve kamu 
yapılarının yıkılma oranının artmasıydı; bu, son 10 
yılda yıllık olarak yıkılan ortalama yapı sayısının iki 
katına tekabül ediyor. Bu durum, o dönemin ABD Baş-
kanı Donald Trump’ın iktidardaki son yılı sırasında İs-
rail ile girişilen politikaları ile açıklanabilir. Tüm bun-
lara rağmen uluslararası toplumun İsrail’in sömürge 

the conditions of the Palestinian people, who were 
deprived of resources and capacities.

Palestinians focused on controlling the COVID-19 
outbreak, which has also spread to the occupied Pa-
lestinian territories since March 2020. But meanwhi-
le, the Israeli occupation force has had the opportunity 
to advance its settler project and intensify its policy 
of repression against Palestinians in all settlements, 
including the occupied city of Jerusalem, within the 
Green Line and in the West Bank. The blockade on the 
besieged Gaza Strip was further tightened in 2020.

In connection with Israel’s daily abuses throughout 
Palestine, the Israeli occupation forces (IOF) continu-
ed to seize land, demolish structures, displace Pales-
tinians and build settlements there. While the Israeli 
occupation forces violated the right to freedom of exp-
ression, health and economic freedom, they also im-
posed restrictions on movement. In 2020, a series of 
bills were submitted to the Israeli Parliament (Knes-
set) reflecting the current government’s approaches 
to the Palestinians and the Palestinian issue.

Some bill was introduced to formally annex the 
Jordan Valley and the Northern Dead Sea, or the nort-
hern area of the Ma’ale Adumim settlement. Some 
laws proposed the annexation of all Israeli settle-
ments in the West Bank, while other bills proposed 
the annexation of settlements along with Area C. 
These and other official legal efforts sought to annex 
parts of the West Bank illegally into the colonial sta-
te’s territory. In July 2020, a draft law was prepared for 
the annexation of the Jordan Valley and the Jerusalem 
Desert. Many similar bills were drafted to implement 
annexation in a way. For example, legislation was pro-
posed to authorize Israeli ministries to provide public 
services to Israeli settlements, replacing the Israel 
Civil Administration (ICA). For this, a draft law was 
proposed in September 2020 by Israeli ministries to 
oversee settlements, replacing the Israeli Civil Admi-
nistration. 

Perhaps the most notable of all Israel’s violations 
in 2020 was the increasing rate of demolition of priva-
te and public structures in Palestine, which is double 
the average number of buildings destroyed annually in 
the last 10 years. This can be explained by the then-US 
President Donald Trump’s policies with Israel during 
his last year in power. Despite all this, the internati-
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politikalarını görmezden gelmesi, İsrail’in cezasız 
kalması ve hak ihlallerine devam etme noktasında 
cesaretlenmesi ile sonuçlandı.

İsrail hapishanelerindeki ölümler hariç, 2020›de 
İsrail güçleri tarafından 32 Filistinli öldürüldü. Bunlar 
arasında dokuz çocuk ve bir kadın vardı. İsrail işgal 
kuvvetleri, vur-öldür politikasını hiçbir ceza ya da 
sorgulamaya girmeden sürdürürken, 2020›de İsrail›de 
askerlik hizmeti sırasında Filistinlileri öldüren 
askerlerin herhangi bir ceza almalarını önleyecek 
yasa taslakları önerildi. Cezasızlık kültürünü teşvik 
etmenin yanı sıra, yasa tasarısı İsrail işgal kuvvetleri 
birliklerini herhangi bir hesap verebilirlik beklentisi 
olmaksızın uluslararası hukuku ihlal ederek güç 
kullanmaya teşvik ediyor.

Dokuzdan fazla olayda İsrail işgal kuvvetlerinin 
askerleri, Filistin ambulanslarının Filistinlilere eriş-
mesini ve ilk yardım sağlamasını engelledi. 2020’de 
birçok Filistinlinin öldürüldüğü 19 ayrı vakada, İsrail 
işgal kuvvetleri askerleri, vurulduktan sonra yaralı Fi-
listinlilere herhangi bir ilk yardım sunmadı ve sağlık 
hizmetlerinin yaralılara ulaşmasını engelledi.

2020’de İsrail işgal makamları 18 Filistinlinin ce-
nazesini alıkoydu. 2020’nin sonuna doğru bu rakam 
69’a yükseldi. Cenazeleri alıkoyma politikasının, Ekim 
2015 ayaklanmasının ardından yeniden uygulamaya 
konmasından bu yana, toplam 245 Filistinlinin cena-
zesi çeşitli dönemler için alıkonuldu.  İsrail hapisha-
nelerinde hayatını kaybeden ve ceza süresi resmiyette 
tamamlanmamış Filistinlilerin cesetleri İsrail yetkili-
leri tarafından alıkonulmaktadır. Son vakalardan biri-
si, 10 Kasım 2020’de hastalık sonucu ölen Kamal Abu 
Wa’ar’ın cesedinin alıkonulmasıdır.

2020’nin en acı olaylarından biri, 32 yaşında otizmli 
bir Filistinli olan İyad Hallak’ın 30 Mayıs’ta Kudüs’te 
İsrail polisi tarafından öldürülmesiydi. İyad’ın yakın-
ları, Hallak’ın özel gereksinimli öğrenciler için her 
gün gittiği okula doğru gitmekte olduğu sırada İsrail 
polisi tarafından vurulduğunu belirtti. Amerika’daki 
polis vahşeti sonucunda öldürülen George Floyd 
hadisesinden beş gün sonra  İyad’ın İsrail polisi ta-
rafından öldürülmesi, Amerika Birleşik Devletleri ve 
İsrail’deki polis vahşeti arasındaki benzerliğe dikkat 
çekti. Filistinli bir ressam, tüm dünyada zulüm gören 

onal community’s ignorance of Israel’s colonial poli-
cies resulted in Israel’s impunity and encouragement 
to continue its violations.

Excluding deaths in Israeli prisons, 32 Palestini-
ans were killed by Israeli forces in 2020. Among them 
were nine children and a woman. While the Israeli oc-
cupation forces continue their hit-and-kill policy wit-
hout any punishment or interrogation, draft laws were 
proposed in 2020 that would prevent soldiers who kil-
led Palestinians during military service in Israel from 
receiving any punishment. In addition to promoting a 
culture of impunity, the bill encourages Israeli occu-
pation forces troops to use force in violation of inter-
national law without any expectation of accountability.

On more than nine occasions, soldiers of the Isra-
eli occupation forces prevented Palestinian ambulan-
ces from reaching and providing first aid to Palestini-
ans. In 19 separate cases in which many Palestinians 
were killed in 2020, Israeli occupation forces did not 
offer any first aid to injured Palestinians after they 
were shot and prevented medical services from reac-
hing the injured.

In 2020, Israeli occupation authorities retained the 
bodies of 18 Palestinians. Towards the end of 2020, 
this figure rose to 69. A total of 245 Palestinian bo-
dies have been detained for various periods since the 
policy of detaining bodies was reintroduced following 
the October 2015 uprising.  The bodies of Palestinians 
who lost their lives in Israeli prisons and whose sen-
tence has not been formally completed are detained 
by the Israeli authorities. One of the latest cases is the 
detention of the body of Kamal Abu Wa’ar, who died as 
a result of illness on 10 November 2020.

One of the most painful events of 2020 was the 
murder of Iyad Hallak, a 32-year-old Palestinian with 
autism, by Israeli police in Jerusalem on 30 May. Rela-
tives of Iyad stated that Hallak was shot by the Israeli 
police while he was on his way to the school he goes to 
every day for students with special needs. The murder 
of Iyad by the Israeli police five days after the incident 
of George Floyd, who was killed as a result of police 
brutality in the United States, drew attention to the si-
milarity between police brutality in the United States 
and Israel. A Palestinian artist painted a portrait of 
Iyad Hallak, who was killed by Israeli soldiers after 
George Floyd, on the part of the Wall of Separation 
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insanlara dayanışma mesajı olarak, Ayrım (Utanç) 
Duvarı’nın Batı Şeria’da kalan bölümüne George 
Floyd’dan sonra İsrail askerlerinin öldürdüğü İyad 
Hallak’ın portresini çizdi.

İyad Hallak’ın öğretmeni W. A., insan hakları kuruluşu 
Al-Haq’a verdiği yeminli ifadesinde şunları anlatıyor:

Remisyon Kapısı kavşağında çöp kutusuna ulaşma-
dan önce İbranice bir ses duydum, anladım: “Vandal, 
Vandal!”. Arkamda, işgal ordusundan üç Sınır Polis 
memuru gördüm. Elwyn Okulu’ndaki öğrencilerimden 
İyad Hallak’ı da kaçarken gördüm. İyad›a koşmayı bı-
rakması için bağırdım. Aynı zamanda Sınır Polis me-
murlarına İbranice ve Arapça bağırdım: “Engelli! O 
engelli!”. Ancak bağırışlarıma cevap verilmedi. İyad›a 
durmasını söyleyen bir uyarı da duymadım. Aniden si-
lah sesleri duydum ama kaç kurşun atıldığını bilmiyor-
dum. O sırada belediye çöplüğüne ulaştım ve orada bir 
temizlikçi gördüm. “Gel buraya saklan,” dedi bana. Bir 
varilin arkasına saklandım. Bu arada İyad koşuyordu. 
Onu bahçede sırtüstü düşerken gördüm. Ayağından 
kan geliyordu. Üç sınır polis memuru geldi. İçlerinden 
birinin silahı vardı ve İyad›la bana bağırdı: “Tabancan 
nerede?” Ona silahım olmadığını söyledim. İbranice ve 
Arapça olarak İyad›ın engelli olduğunu söyledim. An-
cak silahı İyad›a ve bana doğrultmaya devam etti. İyad 
da beni işaret etti ve “Onunla beraberim” diye haykırdı. 
Bu durum yaklaşık beş dakika kadar devam etti. Sonra 
İsrail Sınır Polisi’nin beş metreyi geçmeyen bir mesa-
feden İyad›a silahlı üç kurşun sıktığını gördüm. Sınır 
Politikası görevlisi avlunun girişinde duruyordu ve İya-
d›a yaklaşmadı. İyad, onu topluma kazandırmak için 
bir okulun mutfak ünitesinde benimle birlikte çalışırdı. 
32 yaşındaydı, ancak zihinsel yaşı sadece yedi idi. Olay 
günü elinde hiçbir şey taşımamıştır. Üzerinde sadece 
mavi bir maske ve siyah eldivenleri vardı. Avluda yere 
düştüğünde onları da düşürdü.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’ne (OCHA) göre 
2020’de İsrail, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere iş-
gal altındaki Batı Şeria’da 848 Filistinli yerleşim yerini 
ve geçim kaynağını yıktı (UN, 2021). İsrailli yetkililer, 
yıkılan binaların birçoğunun İsrail tarafından verilen 
izinlere sahip olmadığını ve bu izinlerin Filistinlilerin 
alması neredeyse imkansız olduğunu ya da kapalı as-
keri bölgelerde olduğunu söyledi. İsrail makamları, 
2005 Geri Çekilme Planı bağlamında boşaltılan dört 
küçük yerleşim yerine yeniden yerleşimi öngören 

(Shame) in the West Bank, as a message of solidarity 
to the people who are persecuted all over the world. 
İyad Hallak’ın öğretmeni W. In his sworn statement to 
the human rights organization Al-Haq, Iyad Hallak’s 
teacher W. A. explains the following:

Before reaching the garbage can at the junction of 
Remission Gate, I heard a voice in Hebrew, I unders-
tood: “Vandal, Vandal!”. Behind me, I saw three Bor-
der Police officers from the occupation army. I saw one 
of my students at Elwyn School, Iyad Hallak, running 
away. I shouted at Iyad to stop running. At the same 
time, I shouted to the Border Police officers in Hebrew 
and Arabic: “Disabled! He is disabled!”. But my cries 
were not answered. Nor did I hear a warning telling 
Iyad to stop. Suddenly I heard gunshots, but I did not 
know how many bullets had been fired. That’s when I 
reached the municipal dump and saw a cleaner there. 
“Come hide here,” he told me. I hid behind a barrel. 
Meanwhile, Iyad was running. I saw him fall on his back 
in the garden. There was blood coming out of his foot. 
Three border police officers arrived. One of them had a 
gun and shouted at Iyad and me: “Where’s your gun?” I 
told him I don’t have a gun. I said in Hebrew and Arabic 
that Iyad was disabled. However, he continued to point 
the gun at Iyad and me. And Iyad pointed at me and 
exclaimed, ”I’m with him. This situation continued for 
about five minutes. Then I saw the Israeli Border Poli-
ce firing three gunshots at Iyad from a distance of not 
more than five meters. The Border Policy officer stood 
at the entrance to the courtyard and did not approach 
Iyad. Iyad used to work with me in the kitchen unit of a 
school to reintegrate him into society. He was 32 years 
old, but his mental age was only seven. He was not car-
rying anything on the day of the incident. He was only 
wearing a blue mask and black gloves. When he fell to 
the ground in the courtyard, he dropped them too.

In 2020, Israel destroyed 848 Palestinian settle-
ments and livelihoods in the occupied West Bank, inc-
luding East Jerusalem, according to the UN Office for 
the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) (UN, 
2021). Israeli officials said that many of the demolis-
hed buildings do not have permits issued by Israel, and 
these permits are nearly impossible for Palestinians 
to obtain or are in closed military zones. Israeli aut-
horities have further expanded settlement activities 
through bills to resettle four small settlements eva-
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yasa tasarıları aracılığıyla yerleşim faaliyetlerini daha 
da genişletti. Özellikle İsrailli yerleşimcilerin boşal-
tılan Homesh yerleşiminin çevresinde bulunmaya ve 
Filistinlilere saldırmaya devam ettiği sürekli olarak 
izlendi. 2020’de İsrail işgal güçleri, işgal altındaki Fi-
listin topraklarında yerleşimlerin genişletilmesi için 
20.030 dönüm araziye el koydu. İsrail yerleşimlerinin 
inşa edildiği özel mülkiyetteki Filistin topraklarına el 
konulması için başka yasa tasarıları hazırlandı. Aynı 
zamanda, İsrail işgal makamları Yeşil Hat içindeki Fi-
listin yapılarını yıkmaya devam etti. Filistinlilerin ya-
pacağı inşaatı kısıtlamak için birkaç yıl önce onayla-
nan Chemnitz Yasası uyarınca 50.000 kadar Filistinli 
evinin yıkılma riski altında olduğunu bilinmektedir.

2020’de İsrail işgal güçleri 248 evi yıktı. Bu Filis-
tinli evlerin büyük çoğunluğu İsrail tarafından verilen 
inşaat izinlerinin olmaması nedeniyle yıkıldı. Evleri 
yıkılan aileler, sığınacak bir ev kiralayabilecekleri za-
mana kadar akrabalarının, arkadaşlarının veya kom-
şularının evlerine sığınmak zorunda kaldı. Filistinliler, 
İsrail işgal makamlarının uyguladığı baskı sebebiyle 
kendi evlerini kendileri yıkmak zorunda bırakılıyorlar. 
İsrail Kudüs Belediyesi tarafından yıkılma riski altın-
daki yapılara uygulanan ağır masraflardan ve para ce-
zalarından kaçınmak için, bina sahipleri evlerini kendi 
başlarına yıkmaya zorlanıyor. 

Öldürme ve yıkımlara ek olarak, İsrail İşgal Kuv-
vetleri tutuklamalar, mülklere el koyma, yaralanma-
lar, ev baskınları ve aramalar, dayak, fiziksel şiddet ve 
işkence dahil olmak üzere 1000›den fazla başka hak 
ihlali gerçekleştirdi. İsrail İşgal Güçleri ayrıca sağlık 
görevlilerine saldırdı, tıbbi tedaviye erişim izinlerini 
reddetti, hareket özgürlüğü ve barışçıl toplanma hak-
larına kısıtlamalar getirdi ve çevre ihlalleri gerçekleş-
tirdi. 2020›de Gazze kıyılarındaki Filistinli balıkçılara 
yönelik 73›ten fazla İsrail saldırısı gözlemlendi (CRA, 
2021). Bunlar arasında balıkçı teknelerinin batırılma-
sı, balıkçıların kovalanması, yakalanması ve üzerleri-
ne ateş açılması ve balıkçılık ekipmanlarına ve tekne-
lerine el konulması gibi ihlaller yer aldı. 

Oslo Anlaşmaları, Filistinlilerin Gazze Şeridi kıyı-
larından 20 deniz mili (yaklaşık 37 kilometre) uzakta 
balık avlamasına izin verse de, İsrail işgal makamları 
yıllar içinde bu mesafeyi azalttı ve izinli bölgede olma-
larına rağmen Filistinli balıkçılara saldırarak bu böl-
gede balık tutmalarını tamamen engellemeye çalıştı. 

cuated in the context of the 2005 Withdrawal Plan. In 
particular, it was constantly observed that Israeli sett-
lers continued to be around the evacuated Homesh 
settlement and attack Palestinians. In 2020, the Israe-
li occupation forces seized 20,030 acres of land for the 
expansion of settlements in the occupied Palestinian 
territories. Other bills were drafted to seize privately 
owned Palestinian land on which Israeli settlements 
were built. At the same time, Israeli occupation aut-
horities continued to demolish Palestinian structures 
within the Green Line. It is known that up to 50,000 Pa-
lestinian homes are at risk of being demolished under 
the Chemnitz Law, which was approved a few years ago 
to restrict Palestinian construction.

In 2020, Israeli occupation forces destroyed 248 
houses. The vast majority of these Palestinian houses 
were demolished due to the lack of building permits 
issued by Israel. Families whose homes were dest-
royed had to take shelter in the homes of relatives, 
friends or neighbors until they could rent a shelter. 
Palestinians are forced to demolish their own houses 
due to the pressure exerted by the Israeli occupation 
authorities. Building owners are being forced to de-
molish their homes on their own to avoid heavy char-
ges and fines imposed by the Israeli Jerusalem Muni-
cipality on structures at risk of demolition. 

In addition to the killings and demolitions, the Is-
raeli Occupation Forces committed more than 1,000 
other violations, including arrests, property seizures, 
injuries, home raids and searches, beatings, physical 
violence and torture. The Israeli Occupation Forces 
also attacked paramedics, denied permission to ac-
cess medical treatment, imposed restrictions on fre-
edom of movement and peaceful assembly, and com-
mitted environmental violations. More than 73 Israeli 
attacks on Palestinian fishermen off the coast of Gaza 
were observed in 2020 (CRA, 2021). These included vi-
olations such as sinking fishing boats, chasing, captu-
ring and shooting fishermen and confiscating fishing 
equipment and boats.

Although the Oslo Accords allow Palestinians to 
fish 20 nautical miles (about 37 kilometers) off the co-
ast of the Gaza Strip, the Israeli occupation authorities 
have reduced this distance over the years, attacking 
Palestinian fishermen even though they are in the per-
mitted zone, trying to prevent them from fishing in the 
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Diğer tüm İsrailliler arasında, ihlallerin büyük kısmını 
İsrailli yerleşimciler gerçekleştirdi. En önemlisi, İs-
railli yerleşimciler Filistinlilerin evlerini ve yayaları-
nı taşlayarak birçok Filistinliyi yaraladı. Filistinlilerin 
özel mülkiyetindeki toprakların kontrolünü ele ge-
çirmek için birçok girişimde bulundular ve Filistinli-
leri taciz edip topraklarına erişmelerini engellediler. 
Özellikle İsrailli yerleşimciler Filistin ağaçlarını ve 
ekinlerini ateşe verdi, ağaçları kesip köklerinden sök-
tü ve hasat çaldı.

Hem Gazze hem de Batı Şeria’daki insani durum 
2021’de önemli ölçüde kötüleşti. Haziran 2021’de on 
beşinci yılına giren; insan, mal ve ticaret hareketlerini 
kısıtlayan Gazze’ye yönelik kara, hava ve deniz abluka-
sı, Gazze’nin sosyo-ekonomik durumunu ciddi şekilde 
baltalamaya devam ederek insani ve ekonomik krizi 
hızlandırdı. Bu vahim durum, Gazze’nin 2014’ten bu 
yana yaşadığı en şiddetli olay olan Mayıs 2021’deki ça-
tışmalarla daha da ağırlaştı. BM Genel Sekreteri du-
rumu şöyle tanımladı: “Dünyada bir cehennem varsa, 
bugün Gazze’deki çocukların hayatıdır.” Mayıs çatışma-
ları, can kayıplarına, yaralanmalara ve travmalara ek 
olarak, binalara, hastanelere ve sağlık merkezlerine, 
su ve sanitasyon tesislerine, ulaşım, enerji ve iletişim 
ağlarına zarar verdi. Mayıs 2021’de 11 gün süren yoğun 
şiddetin ardından 66’sı çocuk ve 40’ı kadın olmak üzere 
256 Filistinli öldürüldü (“Reality of life for the Women 
of Gaza”, 2022). Kronik elektrik kesintileri ve temiz su 
kaynaklarına erişim eksikliği de ekonomiyi etkiliyor ve 
insanların günlük yaşamlarını alt üst ediyor.

Gazze halkı temel insan haklarından ve özgürlük-
lerinden mahrum bırakılıyor. Her gün daha yüksek se-
viyelerde yoksulluk, yardım bağımlılığı, gıda güvensiz-
liği ve işsizliğe zorlanıyorlar. On yıldan fazla bir süredir 
Gazze Şeridi, insan tecridinde bir deney oldu. Yıllar-
ca süren ablukalar ve karantinada geçen bir yaşam, 
Gazzeli kadınlar için ciddi psikolojik sıkıntılara neden 
oldu. 2021’de Gazze’de işsizlik yüzde 50,2’ye ulaştı.

Filistin yapılarının hedef alınması 2021’in başla-
rında hızlandı. İlk çeyrekte, İsrail makamları Batı Şe-
ria’da Filistin’e ait en az 292 yapıyı yıktı veya ele geçirdi 
ve 246’sı çocuk olmak üzere 450 kişiyi yerinden etti 
(UN, 2021). Bu, 2020’e kıyasla, yerinden edilen insan 
sayısında yüzde 126’lık bir artışın ve hedeflenen ya-

area altogether. Among all other Israelis, Israeli sett-
lers perpetrated the majority of the violations. Most 
importantly, Israeli settlers stoned Palestinian homes 
and pedestrians, injuring many Palestinians. They have 
made many attempts to take control of Palestinian pri-
vately owned land and have harassed and denied Pa-
lestinians access to their land. Israeli settlers, in par-
ticular, set fire to Palestinian trees and crops, cut down 
trees and uprooted them and stole the harvest.

The humanitarian situation in both Gaza and the 
West Bank deteriorated significantly in 2021. Entering 
its fifteenth year in June 2021, the land, air and sea blo-
ckade of Gaza, which restricted the movements of pe-
ople, goods and trade, continued to severely undermine 
Gaza’s socio-economic situation, accelerating the hu-
manitarian and economic crisis. This dire situation was 
exacerbated by the clashes in May 2021, Gaza’s most 
violent event since 2014.  The UN Secretary-General 
described the situation as follows: “If there is a hell on 
earth, it is the life of children in Gaza today.” In additi-
on to loss of life, injuries and trauma, the May confli-
cts damaged buildings, hospitals and health centers, 
water and sanitation facilities, transport, energy and 
communication networks. After 11 days of intense vio-
lence in May 2021, 256 Palestinians were killed, inclu-
ding 66 children and 40 women. (“Reality of life for the 
Women of Gaza”, 2022). Chronic blackouts and lack of 
access to clean water sources also affect the economy 
and disrupt people’s daily lives.

The people of Gaza are deprived of their basic hu-
man rights and freedoms. They are being forced into 
ever higher levels of poverty, aid dependency, food in-
security and unemployment every day. For more than 
a decade, the Gaza Strip has been an experiment in 
human isolation. Years of blockades and a life spent 
in quarantine have caused serious psychological dif-
ficulties for Gaza women. In 2021, unemployment in 
Gaza reached 50.2 percent.

The targeting of Palestinian structures accelera-
ted in early 2021. In the first quarter, the Israeli aut-
horities destroyed or seized at least 292 Palestini-
an-owned structures in the West Bank and displaced 
450 people, 246 of whom were children (UN, 2021). 
This meant a 126 percent increase in the number of 
displaced people compared to 2020, and the targeted 
structures also increased by 121 percent. In a Novem-
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pıların da yüzde 121’lik bir artışı anlamına geliyordu. 
Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi 
(OCHA) Kasım 2021’de yayımladığı raporda, İsrail’in 
Kudüs ve Batı Şeria’da yaşayan Filistinlilerin evleri-
ne yönelik yıkım çalışmalarına işaret ederek, İsrail’in 
2021’de bu bölgelerde yıktığı ev sayısının 2020’ye göre 
yüzde 21 arttığını kaydetti (“Kudüs’te 250 ev acil yıkım 
tehdidiyle karşı karşıya!”, 2021).  Filistin Kudüs İşle-
ri Bakanlığı’nın yayımladığı resmi verilere göre, işgal 
makamları 2021’de Doğu Kudüs’te 177 bina yıktı ve bu 
durum bin 422 vatandaşı doğrudan etkiledi.

2021’de güvenlik durumu önemli ölçüde kötüleş-
ti. 2021’in ilk dokuz ayında İsrail güvenlik güçlerinin 
operasyonları, 4’ü çocuk 26’sı Filistinli mülteci olmak 
üzere 7.125 Filistinlinin yaralanmasına ve 71 
kişinin ölümüne yol açtı. İsrailli yerle-
şimcilerin Filistinlilere, evlere ve ge-
çim kaynaklarına yönelik şiddeti 
de en yüksek seviyelere ulaştı. 
Çatışmayla ilgili şiddete ma-
ruz kalmanın hem Gazze›deki 
hem de Batı Şeria›daki Filis-
tinlilerin fiziksel ve zihinsel 
sağlıkları üzerinde oldukça 
yıkıcı etkileri olmaktadır. Bu 
durum, COVID-19›un etkile-
riyle birleştiğinde kadın, çocuk 
ve engellileri orantısız bir şekilde 
daha büyük şiddete maruz bıraktı.

İsrail Hükümeti, Filistinli tutuklu 
olan Amal Nakhleh’in tutukluluk süresini 
18 Mayıs 2022’ye kadar hiçbir suçlama veya yargıla-
ma olmaksızın uzattı. Tutuklandığında 17 yaşında olan 
Amal, bir yıldan fazla bir süredir idari gözaltında tu-
tuluyor. Ne Amal, ne avukatları ne de ailesi, tutuklan-
masının ve gözaltına alınmasının nedenleri hakkında 
bilgilendirilmedi. Amal, sürekli tıbbi tedavi ve izleme 
gerektiren ciddi bir hastalığa sahip. Uluslararası in-
san hakları hukuku uyarınca Amal’ın gözaltından 
derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması ge-
rekmektedir. İsrail›in bu tavrı, imzacısı olduğu Çocuk 
Haklarına Dair Sözleşme’ye aykırıdır. Amal’ın davası, 
Filistinli bir çocuğun suçlama veya yargılama olmak-
sızın gözaltına alındığı uzun süreli davalardan sade-
ce biri. 2022 yılı itibariyle ilk gözaltına alındığında 18 

ber 2021 report, the United Nations Office for the Co-
ordination of Humanitarian Affairs (OCHA) pointed to 
Israeli demolition work on the homes of Palestinians 
living in Jerusalem and the West Bank, noting that the 
number of houses destroyed by Israel in these are-
as in 2021 increased by 21 percent compared to 2020 
(“250 houses in Jerusalem face an immediate threat 
of destruction!”, 2021).  According to official data pub-
lished by the Palestinian Ministry of Jerusalem Affa-
irs, the occupation authorities destroyed 177 buildings 
in East Jerusalem in 2021, which directly affected one 
thousand 422 citizens.

In 2021, the security situation deteriorated signifi-
cantly. In the first nine months of 2021, operations by 

Israeli security forces resulted in 7,125 injuries 
and 71 deaths, including 4 children and 26 

Palestinian refugees. The violence of 
Israeli settlers against Palestini-

ans, their homes and livelihoods 
has also reached its highest 
levels. The exposure to conf-
lict-related violence has very 
devastating effects on the 
physical and mental health 
of Palestinians in both Gaza 
and the West Bank. This situ-

ation, coupled with the effects 
of COVID-19, has disproportio-

nately exposed women, children 
and the disabled to greater violence.
The Israeli Government has extended 

the detention of Palestinian detainee Amal 
Nakhleh until May 18, 2022 without any charges or 
trial. Amal, who was 17 when she was arrested, has 
been in administrative detention for more than a year. 
Neither Amal, nor her lawyers or family have been 
informed about the reasons for her arrest and deten-
tion. Amal has a serious illness that requires cons-
tant medical treatment and monitoring. According to 
international human rights law, Amal should be rele-
ased from custody immediately and unconditionally. 
This attitude of Israel is contrary to the Convention 
on the Rights of the Child, to which it is a signatory. 
Amal’s case is just one of many long-running cases in 
which a Palestinian child was detained without charge 
or trial. By 2022, at least three more Palestinian child-
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yaşın altında olan en az üç Filistinli çocuk daha idari 
gözaltında bulunuyor.

İsrail, art arda 13 yıl boyunca Gazze Şeridi›ndeki 
yasa dışı hava, kara ve deniz ablukasını sürdürerek, 
insanların ve malların bölgeye giriş ve çıkışını kısıtladı. 
Bu kısıtlama Gazze›deki 2 milyon kişinin insan hakla-
rı üzerinde yıkıcı bir etki yaratmaya devam etti. İşgalci 
İsrail güçleri, Gazze›ye inşaat malzemesi ve yakıt giri-
şini durdurdu. Bu, Gazze›deki tek elektrik santralinin 
kapanmasına ve günde yaklaşık dört saat mevcut olan 
elektrik arzının daha da azalmasına yol açtı. İsrail ay-
rıca deniz ticaretini tamamen kapattı ve bölgeye giren 
gıda ve ilaç dışında mal girişini sınırladı. Tüm bunlar, 
Gazze›de artan COVID-19 enfeksiyonları sırasında top-
lu cezalandırma anlamına geliyordu.

İşgalci İsrail güçleri 2021’in Şubat 
ayında Gazze’den gelen tüccarların 
iş için İsrail’e ve Batı Şeria’ya se-
yahat etmelerine izin veren izin-
lerini iptal etti. 18 Haziran’da 
kalp rahatsızlığı olan bebek 
Omar Yaghi, İsrail’in 24 Ma-
yıs’ta Ramat Gan kentindeki 
Sheba Tıp Merkezi›nde plan-
lanan bir operasyon için İsra-
il›e giriş izni vermemesi üze-
rine Gazze›de öldü.

Batı Şeria’da en az 593 İsrail 
kontrol noktası ve barikat, Filis-
tinlilerin hareket özgürlüğüne, sağ-
lık, eğitim ve çalışma dahil birçok hakka 
erişimlerini büyük ölçüde kısıtlamaya devam 
etti. Filistin kimlik kartı sahipleri, İsrailli yerleşimciler 
için inşa edilen yolların kullanımında büyük engeller-
le karşılaştı.

İsrail›in hareket özgürlüğü üzerindeki kısıtlama-
ları, Filistinlilerin sağlık hizmetlerine erişimini en-
gellemeye devam etti ve bu kısıtlama COVID-19 sal-
gını sırasında savunmasız nüfuslara daha fazla tehdit 
oluşturdu. Pandemi sırasında hastanelere ve özel kli-
niklere erişimin olmaması, özellikle şehrin geri kala-
nından kontrol noktaları ve çitler de dahil olmak üze-
re askeri yapılarla ayrılmış olan bölgelerdeki Filistinli 
sakinleri etkiledi.

İsrail işgal güçleri, Batı Şeria›da geceleri yüzler-
ce baskın düzenleyerek Filistinlileri evlerinde gözal-

ren who were under the age of 18 when first detained 
are in administrative detention.

Israel maintained its illegal air, land and sea bloc-
kade of the Gaza Strip for 13 consecutive years, rest-
ricting the entry and exit of people and goods into the 
region. This restriction continued to have a devastating 
effect on the human rights of the 2 million people in 
Gaza. Occupying Israeli forces have stopped the entry 
of construction materials and fuel into Gaza. This led 
to the closure of the only power station in Gaza and 
a further reduction in the supply of electricity, which 
was available for about four hours a day. Israel has 
also completely closed maritime trade and restricted 
the entry of goods other than food and medicine ente-

ring the region. All this meant collective punishment 
during the growing number of COVID-19 in-

fections in Gaza.
In February 2021, the occupying 

Israeli forces revoked permits 
that allowed merchants from 

Gaza to travel to Israel and 
the West Bank for business. 
On June 18, baby Omar Yag-
hi, who had a heart conditi-
on, died in Gaza after Israel 
refused permission to enter 
Israel for a planned operation 

on May 24 at the Sheba Medical 
Center in the city of Ramat Gan.

At least 593 Israeli checkpoints 
and barricades in the West Bank con-

tinued to greatly restrict Palestinians’ ac-
cess to freedom of movement and many rights, 

including health, education and work. Palestinian ID 
card holders have encountered major obstacles in the 
use of roads built for Israeli settlers.

Israeli restrictions on freedom of movement con-
tinued to impede Palestinians’ access to health care, 
a restriction that posed a greater threat to vulnerable 
populations during the COVID-19 pandemic. The lack 
of access to hospitals and private clinics during the 
pandemic affected Palestinian residents, especially in 
areas that were separated from the rest of the city by 
military structures, including checkpoints and fences.

Israeli occupation forces have carried out hundre-
ds of raids at night in the West Bank, detaining Pales-
tinians in their homes. These detained Palestinians 
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tına aldı. Gözaltına alınan bu Filistinliler İsrail›deki 
hapishanelerde tutuklandı ve bu, tutukluların işgalci 
gücün topraklarına transferini yasaklayan uluslararası 
insancıl hukuku ihlal etti. İsrail hapishanelerindeki 
tutuklu Filistinli sayısı Aralık 2021 itibariyle yaklaşık 
4.300 kişiye yükseldi. İsrail›deki birçok Filistinli 
tutuklunun, özellikle Gazze›de yaşayanların, aile ve 
akrabalarının tutukluları ziyaret etmek için İsrail›e 
girişine izin verilmedi.

2021’in sonlarında İsrail’in cezaevinde tuttuğu Fi-
listinli çocuk sayısı 157’ye ulaştı. Ebeveynleri olmadan 
sorguya çekilen çocuklar yetişkinlerle aynı koğuşta 
tutuldular. Uluslararası hukuka göre, çocukların gö-
zaltına alınması, son çare olarak uygulanmalı ve en 
kısa süre içerisinde bu durum sonuçlandırılmalıdır. 

İsrail işgal güçleri, Batı Şeria›da Filistinlilerin özel 
mülkiyetinde olan 2 milyon dönümden fazla toprağa 
el koydu (Melhem, 2020). İsrailli yetkililer özel mül-
kiyet olan toprakları dahi devlet arazisi statüsüne 
çekerek Filistinlileri yerlerinden etmektedirler. İsrail 
hükümetinin yaklaşık 1,4 milyon dönüm araziyi veya 
Batı Şeria’nın yaklaşık dörtte birini devlet arazisi ola-
rak belirlediği tahmin ediliyor. Ayrıca yerleşimler için 
kullanılan arazilerin yüzde 30’undan fazlası İsrail hü-
kümeti tarafından Filistinlilerin özel mülkiyeti olarak 
kabul ediliyor. Hükümet verilerine göre, İsrailli yet-
kililer Batı Şeria’daki 675 bin dönümden fazla devlet 
arazisinin yüzde 99’undan fazlasını İsrailli sivillerin 
kullanması için ayırdı. BM İnsani İşler Koordinasyon 
Ofisi’ne (OCHA) göre, İsrail makamları 2009 ve 2020 
arasında Batı Şeria’daki evler de dahil olmak üze-
re Filistin’e ait 5.817 yapıyı izinleri olmadığı için yıktı 
(OCHA, 2022). B’Tselem, bu dönemde yetkililer tara-
fından izinleri olmadığı için yıkılan 1.533 Filistinli evi-
nin 6.492 Filistinliyi yerinden ettiğini belgeledi (B’Tse-
lem, Database). Buna karşılık, İsrailli yetkililer, Yahudi 
İsraillileri yerleşim yerlerine taşınmaya teşvik etmek 
için konut yardımları, iş sübvansiyonları (özellikle ta-
rım ve sanayi bölgelerinde), bütçe avantajları ve vergi 
indirimleri de dahil olmak üzere bir dizi teşvik sunu-
yor (Navot, 2021). Bunu yaparken, Batı Şeria’daki İs-
rail yerleşimlerini on yıllardır istikrarlı ve yasadışı bir 
şekilde genişlettiler. Peace Now’a göre, 2009 ve 2020 
yılları arasında İsrail makamları Doğu Kudüs hariç 
Batı Şeria›daki yerleşim yerlerinde 23.696›dan fazla 
birimde inşaata başladı (Peace Now, 2019).

were arrested in prisons in Israel, and this violated 
international humanitarian law, which prohibits the 
transfer of detainees to the territory of the occupying 
power. The number of Palestinian detainees in Isra-
eli prisons has increased to about 4,300 people as of 
December 2021. Many Palestinian detainees in Israel, 
especially those living in Gaza, were not allowed to 
enter Israel to visit family and relatives of detainees.

By the end of 2021, the number of Palestinian child-
ren held by Israel in prison reached 157. Children who 
were interrogated without their parents were kept in the 
same ward as adults. According to international law, 
the detention of children should be applied as a last re-
sort and this should be concluded as soon as possible. 

The Israeli occupation forces have seized more than 
2 million acres of land in the West Bank that is privately 
owned by Palestinians (Melhem, 2020). Israeli autho-
rities are displacing Palestinians by making even pri-
vately owned lands state land. It is estimated that the 
Israeli government has designated about 1.4 million 
acres of land, or about a quarter of the West Bank, as 
state land. In addition, more than 30 percent of the land 
used for settlements is considered private property of 
Palestinians by the Israeli government. According to 
government data, the Israeli authorities have allocated 
more than 99 percent of more than 675 thousand ac-
res of state land in the West Bank for the use of Israeli 
civilians. According to the UN Office for the Coordinati-
on of Humanitarian Affairs (OCHA), Israeli authorities 
deconstructed 5,817 Palestinian-owned structures, 
including houses in the West Bank, between 2009 and 
2020 because they did not have permits (OCHA, 2022). 
During this period, B’Tselem documented that 1,533 
Palestinian houses destroyed by the authorities for 
lack of permits displaced 6,492 Palestinians (B’Tse-
lem, Database). In turn, the Israeli authorities are offe-
ring a number of incentives, including housing benefits, 
labor subsidies (especially in agricultural and industri-
al areas), budget benefits and tax breaks, to encourage 
Jewish Israelis to move to settlements (Navot, 2021). 
In doing so, they have steadily and illegally expanded 
Israeli settlements in the West Bank for decades. Ac-
cording to Peace Now, between 2009 and 2020, Israeli 
authorities began construction on more than 23,696 
units in settlements in the West Bank, excluding East 
Jerusalem (Peace Now, 2019).
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Avrupa 
Covid-19 salgını, Avrupa genelinde sözlü hakaret, 

taciz, fiziksel saldırılar ve çevrimiçi nefret söylemi 
dahil olmak üzere ulusal veya etnik azınlıklara yöne-
lik ırkçı ve yabancı düşmanı olaylarda artışı tetikledi. 
Pandemi şartları, özellikle sosyal medyada halihazır-
da ayrımcılığa, nefret söylemine ve nefret suçuna ma-
ruz kalan azınlıkların maduriyetini artırdı. 

Avusturya, Fransa ve Almanya’da yıl içinde İslam-
cı veya aşırı sağcılara yönelik saldırılar, yirmi iki kişi-
nin ölümüne ve onlarca kişinin yaralanmasına neden 
oldu. AB içişleri bakanlarının terörle mücadele konu-
sunda yaptıkları ortak açıklamada, ayrımcılık, ifade 
ve din özgürlüğü ile ilgili konulardaki hak ihlalleri ile 
alakalı olarak endişelerini dile getirdiler. Avrupa’da 
2020-2021 yıllarında Müslümanlara ve Müslümanlara 
ait kuruluşlara yönelik binlerce saldırı düzenlendi. Al-
manya’da, Almanya İçişleri Bakanlığı ve Federal Ceza 
Dairesi tarafından hazırlanan Siyasi Suçlar Raporu’na 
göre 2020’de İslamofobik suçlar bir önceki yıla göre 
%8 oranında arttı. 2020’de toplam 1.026 İslamofobik 
suç kaydedildi (Basay, 2021).

Almanya, son yıllarda ırkçılıkta ve Müslüman kar-
şıtı nefrette artış yaşadı. Almanya, Fransa’dan sonra 
Batı Avrupa’daki en büyük ikinci Müslüman nüfusa ev 
sahipliği yapıyor. Ülkedeki yaklaşık 4,7 milyon Müslü-
mandan en az 3 milyonu Türk kökenlidir. 2020’de Al-
manya’da  2019’a kıyasla %2›lik bir artışla en az 901 
İslamofobik saldırı kaydedildi (“Over 900 anti-Mus-
lim attacks recorded in Germany in 2020, 2021).  Al-
manya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Bochum 
şehrinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine 
(DİTİB) bağlı Merkez Camii’nin park alanında bir araç 
kundaklandı; Dortmund kentindeki Eving Selimiye 
Camii’nin kapısına domuz başı asıldı; Münih kentinde 
otobüs durağında 15 aylık bebeğiyle otobüs bekleyen 
Müslüman bir kadın otobüsün önüne itildi. (“Avru-
pa’da İslamofobi 2021 Yılında da Tüm Hızıyla Devam 
Etti”, 2021). 

Fransa’daki İslamofobik saldırılar 2020’de yüzde 
53 arttı (“Islamophobic attacks in France increase by 
53%”, 2021). Ulusal İslamofobi Gözlemevi başkanı Ab-
dallah Zekri’ye göre, Fransa’da 2020’de Müslümanlara 

Europe 
The Covid-19 pandemic has triggered an increase 

in racist and xenophobic incidents against national or 
ethnic minorities, including verbal insults, harass-
ment, physical attacks, and online hate speech, across 
Europe. The pandemic conditions have increased the 
victimization of minorities who are already subjected 
to discrimination, hate speech and hate crime, especi-
ally on social media. 

Attacks on Islamist or far-right groups in Austria, 
France and Germany over the year have left twenty-two 
people dead and dozens injured. In a joint statement 
by EU interior ministers on combating terrorism, they 
expressed concern about discrimination, violations 
of rights on issues related to freedom of expression 
and religion. Thousands of attacks against Muslims 
and Muslim-owned organizations were committed in 
Europe in 2020-2021. In Germany, Islamophobic cri-
mes increased by 8% in 2020 compared to the previ-
ous year, according to the Report on Political Crimes 
prepared by the German Ministry of the Interior and 
the Federal Penal Office. A total of 1,026 Islamophobic 
crimes were recorded in 2020 (Basay, 2021).

Germany has experienced an increase in racism 
and anti-Muslim hatred in recent years. Germany 
is home to the second largest Muslim population in 
Western Europe after France. Of the approximately 4.7 
million Muslims in the country, at least 3 million are 
of Turkish origin. At least 901 Islamophobic attacks 
were recorded in Germany in 2020, an increase of 2% 
compared to 2019 (“Over 900 anti-Muslim attacks re-
corded in Germany in 2020, 2021).  A vehicle was set 
on fire in the parking area of the Central Mosque of 
the Turkish Islamic Union for Religious Affairs (DITIB) 
in the German city of Bochum, North Rhine-Westp-
halia, a pig’s head was hung on the door of the Eving 
Selimiye Mosque in the city of Dortmund and a Muslim 
woman waiting for a bus with her 15-month-old baby 
at a bus stop in the city of Munich was pushed in front 
of the bus. (“Avrupa’da İslamofobi 2021 Yılında da Tüm 
Hızıyla Devam Etti”, 2021). 

Islamophobic attacks in France increased by 53 
percent in 2020 (“Islamophobic attacks in France inc-
rease by 53%”, 2021). According to Abdallah Zekri, 
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yönelik 235 saldırı gerçekleşti (“Islamophobic attacks 
in France increase by 53%”, 2021). Fransız hükümeti-
nin COVID-19’a verdiği yanıt, polis tarafından aşırı güç 
kullanımı, barışçıl toplanma hakkı ve göçmenlerin ve 
sığınmacıların hakları dahil olmak üzere insan hakla-
rıyla ilgili endişeleri artırdı. İnsan hakları savunucula-
rı taciz ve kovuşturmalarla karşı karşıya kalmaya de-
vam etti. Kamu görevlilerini aşağılamak gibi muğlak 
bir suçtan dolayı binlerce kişi hakkında kovuşturmaya 
devam edildi. Kolluk kuvvetleri tarafından ırkçı yak-
laşımları birçok olayda kendisini gösterdi. Suudi Ara-
bistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne silah satışları 
devam etti. Hükümet, bu silahların Yemen’deki çatış-
mada insan hakları ihlalleri işlemek için kullanılması 
ihtimalinin yüksek olmasına rağmen, Suudi Arabistan 
ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne silah satmaya devam 
etti. 8 Ağustos’ta Lübnan güvenlik güçleri, 230’dan 
fazla kişinin yaralanmasına neden olan protesto gös-
terilerinde Fransa’dan alınan silahları kullandı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 11 aktivistin İs-
rail ürünlerini boykot çağrısında bulunan BDS kam-
panyasına katıldıkları mahkum edilmesinin ifade 
özgürlüğü haklarını ihlal ettiğine karar verdi. 2010 
yılından bu yana, yetkililer savcılara barış-
çıl BDS kampanyacılarını susturmak 
için ayrımcılık karşıtı yasaları kul-
lanma talimatı vermişti.

İngiltere’de ise polisin yetki-
lerini kullanılmasında ayrımcı 
refleksler endişe kaynağı ol-
maya devam etti. COVID-19 
ile ilgili sokağa çıkma yasa-
ğına uyulmaması nedeniyle 
verilen para cezalarına iliş-
kin veriler, siyahların ve As-
yalıların diğerlerine göre daha 
yüksek oranda para cezasına 
çarptırıldığını ortaya koydu. 2020 
Mayıs ayında, ilk ulusal karantina sıra-
sında, Londra polisi rekor sayıda durdurma 
ve arama gerçekleştirdi. 10.000’i siyah olmak üzere 
toplamda 43.644 kişinin polis aramasından geçtiği 
belirtilmektedir (Amnesty International, United King-
dom, 2020).  2020’de yayımlanan rakamlar, polisin si-
yahlara karşı şok tabancalarını kullanılma olasılığının 
beyazlara göre sekiz kat daha fazla olduğunu gösterdi 

head of the National Observatory of Islamopho-
bia, there were 235 attacks on Muslims in France in 
2020 (“Islamophobic attacks in France increase by 
53%”, 2021). The French government’s response to 
COVID-19 has raised concerns about human rights, 
including the use of excessive force by the police, the 
right to peaceful assembly, and the rights of migrants 
and asylum seekers. Human rights defenders conti-
nued to face harassment and prosecution. Thousan-
ds of people continued to be prosecuted for such an 
ambiguous crime as humiliating public officials. Their 
racist approach by law enforcement agencies mani-
fested itself in many incidents. Arms sales to Saudi 
Arabia and the United Arab Emirates continued. The 
government has continued to sell weapons to Saudi 
Arabia and the United Arab Emirates, although there 
is a high probability that these weapons will be used 
to commit human rights violations in the conflict in 
Yemen. On August 8, Lebanese security forces used 
weapons taken from France in protests that left more 
than 230 people injured.

The European Court of Human Rights has ruled 
that the conviction of 11 activists for participating in 

the BDS campaign calling for a boycott of 
Israeli products violates their right to 

freedom of expression. Since 2010, 
authorities have been instructing 

prosecutors to use anti-discri-
mination laws to silence pea-
ceful BDS campaigners.

In the UK, however, discri-
minatory reflexes in the exer-
cise of police powers continu-
ed to be a cause for concern. 

Data on fines for non-comp-
liance with COVID-19-related 

curfews revealed that blacks 
and Asians were fined at a higher 

rate than others. In May 2020, during 
the first national lockdown, London police 

conducted a record number of stops and searches. It 
is stated that a total of 43,644 people, 10,000 of them 
black, were searched by the police (Amnesty Inter-
national, United Kingdom, 2020). Figures released in 
2020 showed that police were eight times more likely 
to use stun guns against blacks than against whites 
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(Amnesty International, United Kingdom, 2020). Bir-
leşik Krallık hükümetinin COVID-19 salgını sırasında 
bakımevlerindeki yaşlıları korumadaki başarısızlığı 
da son iki yılın önemli gündemleri arasındaydı (Am-
nesty International, United Kingdom: As if Expendab-
le, 2020).

Hollanda’da Müslümanlar ve göçmenler sözlü 
taciz ve yıldırma politikalarına maruz kaldılar. Etnik 
gerekçelerle, yaşlılara, hamile kadınlara ve engelli-
lere yönelik kalıcı işgücü piyasası ayrımcılığı 2020’de 
de belgelenmeye devam etti. Hollanda İnsan Hakla-
rı Enstitüsü (College voor de Rechten van de Mens), 
hükümetin kamusal alanda ayrımcılığa karşı koyma 
konusundaki yetersiz politikalarını eleştirdi (Freedom 
House, 2021).

Rusya

Rusya’da 2020’nin ilk sekiz ayında en az 23 nef-
ret suçu ve 17 nefret suçu temelinde vandalizm olayı 
görüldü (HRW, Russia, 2021). Göçmenler, ırksal pro-
filleme, kitlesel keyfi gözaltılar, polis vahşeti ve ya-
bancı düşmanlığı ile karşılaşmaya devam 
etti. Bazı Rus yetkililer, pandeminin 
neden olduğu ekonomik gerileme-
nin ardından göçmenlerin suçla-
rının arttığını yanlış bir şekilde 
iddia etti.  Bu uygulamalar 
göçmenlerin zorunlu takip 
uygulaması kullanmaları ve 
göçmen işçilerin vizelerini 
işverenlerine bağlaması için 
bir neden olarak öne sürül-
dü. Rus yetkililer, uluslararası 
insancıl hukuku ihlal ederek iş-
gal altındaki Kırım’daki erkekle-
ri Rus silahlı kuvvetlerinde hizmet 
etmeleri için askere almaya devam etti 
ve hizmet etmeyi reddedenlere cezai yaptı-
rımlar uyguladı. Yetkililer, Kırım Tatarlarına karşı si-
yasi güdümlü terör suçlamaları yaptılar. Eylül ayında 
bir Rus askeri mahkemesi, yedi Kırım Tatar aktivistini 
Hizb-ut-Tahrir (HuT) ile bağlantılı oldukları iddiasıyla 
13 ila 19 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarp-
tırdı (HRW, Russia, 2021). Suriye-Rus askeri ittifakı, 

(Amnesty International, United Kingdom, 2020). The 
failure of the UK government to protect elderly peop-
le in nursing homes during the COVID-19 pandemic 
was also among the important agendas of the last two 
years (Amnesty International, United Kingdom: As if 
Dec, 2020).

In the Netherlands, Muslims and immigrants have 
been subjected to verbal harassment and intimidati-
on policies. Persistent labor market discrimination on 
ethnic grounds, against the elderly, pregnant women 
and the disabled continued to be documented in 2020. 
The Dutch Institute for Human Rights (College voor 
de Rechten van de Mens) criticized the government’s 
inadequate policies on countering discrimination in 
the public sphere (Freedom House, 2021).

Russia

In the first eight months of 2020, there were at 
least 23 incidents of hate crimes and 17 incidents of 
vandalism on the basis of hate crimes in Russia (HRW, 

Russia, 2021). Immigrants continued to face racial 
profiling, mass arbitrary detentions, police 

brutality, and xenophobia. Some Rus-
sian officials have falsely claimed 

that immigrant crime has increa-
sed in the wake of the economic 

downturn caused by the pan-
demic.  These practices were 
cited as a reason for immig-
rants to use mandatory trac-
king and for migrant workers 
to bind their visas to their 

employers. Russian authori-
ties continued to enlist men in 

occupied Crimea to serve in the 
Russian armed forces, in violation 

of international humanitarian law, and 
imposed criminal sanctions on those who 

refused to serve. Authorities filed charges of politi-
cally motivated terrorism against the Crimean Tatars. 
In September, a Russian military court sentenced se-
ven Crimean Tatar activists to prison terms ranging 
from 13 to 19 years for alleged affiliation with Hizb-ut-
Tahrir (HuT) (HRW, Russia, 2021). The Syrian-Russian 
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uluslararası olarak yasaklanmış silahların kullanımı 
da dahil olmak üzere okullar, hastaneler, marketler, 
evler ve barınaklar gibi sivil altyapıya dönük kasıt-
lı ve ayrım gözetmeyen saldırılarını sürdürdü. Şubat 
2020›de İdlib›de bir ilkokul ve bir ortaokula gerçek-
leştirilen saldırılardan ikisinde misket bombası kul-
lanıldığı açıklandı (HRW, Russia, 2021). En az üçü Rus 
ordusu tarafından gerçekleştirilen saldırılar, bariz 
savaş suçu hükmünde olup, insanlığa karşı suç teşkil 
etmektedir.

Suriye

Suriye’de devam eden savaş, 2020’de de sivillerin 
Suriye hükümeti ve diğer güçlerin şiddetli çatışmala-
rı arasında suistimal, baskı ve can güvenliğine dönük 
temel haklarında baskıyla karşı karşıya kaldığı bilin-
mektedir. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Ocak ve Mart 
2020 tarihleri arasında İdlib›de 18 yasadışı saldırıyı 
belgeledi. Saldırılarda en az 112 kişi öldü, 359 kişi ya-
ralandı, okul ve sağlık tesisleri gibi kamusal alanlar 
tehdit altında kaldı (HRW, Syria, 2021). Şubat ayında 
İdlib›de okullara yönelik iki saldırıda misket bomba-
sı kullanıldı. Her ne kadar savaşın şiddeti azalsa da, 
Suriye’de 2020 yılında 11 milyon insan yardıma muh-
taç olarak hayatını sürdürdü. On yıllık savaşın yıktığı 
evler, okullar, ve şehrin su boruları dahil olmak üze-
re çöken altyapı, Suriye’de hayatı oldukça zorlaştırdı. 
Buna rağmen, Suriye hükümeti, devlet kontrolündeki 
bölgelerinde ve ülkenin başka yerlerinde insani yar-
dımın teslimatına ciddi kısıtlamalar getirmeye devam 
etti, yardıma ihtiyacı olan topluluklara erişimini kısıt-
ladı ve yardım projelerini seçici olarak onayladı. BM 
İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’ne göre, ekmek ve ya-
kıt da dahil olmak üzere temel ihtiyaç maddelerindeki 
rutin kıtlıklar olağan hale geldi ve insani yardıma ihti-
yacı olan insan sayısı 2021’de yüzde 21 artarak toplam 
13,4 milyon kişiye ulaştı (HRW, Syria, 2022).

Asya

2020 yılında Hindistan’da birçok insan hakları ih-
lalleri gündeme geldi. 18 Nisan 2020’de Uttar Pra-
desh’de Muhammed Rizwan isimli Müslüman bir kişi, 

military alliance continued its deliberate and indiscri-
minate attacks on civilian infrastructure such as scho-
ols, hospitals, markets, homes and shelters, including 
the use of internationally prohibited weapons. In Feb-
ruary 2020, it was announced that cluster bombs were 
used in two of the attacks on an elementary school 
and a middle school in Idlib (HRW, Russia, 2021). The 
attacks, at least three of which were carried out by the 
Russian army, are considered obvious war crimes and 
constitute crimes against humanity.

Syria

The ongoing war in Syria is also known to be facing 
a crackdown on the fundamental rights of civilians re-
lated to abuse, oppression and life safety in 2020 amid 
violent clashes between the Syrian government and ot-
her forces. Human Rights Watch documented 18 illegal 
attacks in Idlib between January and March 2020. At 
least 112 people were killed in the attacks, 359 peop-
le were injured and public spaces such as schools and 
medical facilities were threatened (HRW, Syria, 2021). 
Cluster bombs were used in two attacks on schools in 
Idlib in February. Although the violence of the war has 
decreased, 11 million people in Syria continued their 
lives in need of help in 2020. The collapsed infrastru-
cture, including houses, schools and the city’s water 
pipes destroyed by the ten-year war, has made life very 
difficult in Syria. Despite this, the Syrian government 
has continued to impose severe restrictions on the de-
livery of humanitarian aid in its state-controlled areas 
and elsewhere in the country, restricting its access to 
communities in need of assistance and selectively ap-
proving aid projects. According to the UN Office for the 
Coordination of Humanitarian Affairs, routine shorta-
ges of essential goods, including bread and fuel, have 
become commonplace, with the number of people in 
need of humanitarian assistance increasing by 21 per-
cent in 2021 to total 13.4 million (HRW, Syria, 2022).

Asia

In 2020, many human rights violations came to 
the fore in India. On April 18, 2020, a Muslim person 
named Mohammed Rizwan in Uttar Pradesh was be-
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temel ihtiyaç malzemesi almak için dışarı çıktığında 
polis tarafından coplarla dövüldü ve iki gün sonra 
hastanede öldü. 19 Haziran’da, düşük gelirli işçiler 
P. Jayaraj ve oğlu J. Bennicks, Tamil Nadu’daki Tho-
othukudi polisi tarafından karantina sırasında küçük 
dükkanlarını açık tuttukları için sorgulanmak üzere 
tutuklandı. İki adamın polis nezaretinde işkencey-
le öldürüldüğü iddia edildi. 2020’nin Temmuz ayında 
Keşmir’de bir elma bahçesinde üç genç işçi Hindistan 
ordusu üyeleri tarafından yasadışı bir şekilde öldürül-
dü. Keşmir’de güvenlik personelinin güç kullanımını 
düzenleyen Silahlı Kuvvetler (Özel Yetkiler) Yasası, 
güvenlik güçleri mensuplarına insan hakları ihlalle-
ri iddiasıyla kovuşturmaya karşı fiilen dokunulmazlık 
sağlıyor. COVID-19 salgınının yaklaşık 13 milyon insa-
nın yaşadığı Keşmir’de faturası ağır oldu. Ancak Keş-
mirliler yalnızca COVID-19 ve Hindistan hükümetinin 
bölgedeki pandemi ile ilgili insan hakları başarısızlık-
larından endişe duymuyor. 

Haziran 2021’in başından beri bölgede çok sayıda 
paramiliter personel görevlendirildi. Bu, Keşmir’in 
370. madde (1947) tarafından korunan özel anayasal 
pozisyonunun iptal edildiği, yerel liderlerin gözaltına 
alındığı ve birçok sivilin tutuklandığı Ağustos 2019’dan 
bu yana bölgeye ilk büyük ölçekli asker hareketidir 
(Zubairi ve Baqa, 2021). Keşmirliler, son asker hare-
ketinin, birlik bölgesinin olası bir idari yeniden yapı-
lanması ve yeniden örgütlenmesi için bir başlangıç 
olduğunu düşünüyorlar.

2020 yılında Avusturalya’da da yerli halkların, mül-
tecilerin ve sığınmacıların haklarının ihlal edilmesi 
endişe yaratmaya devam etti. Şubat ayında COVID-19 
salgınının başlamasının ardından ülke genelinde 
Asyalı insanlara yönelik bir dizi ırkçı taciz ve saldırı 
vakası bildirildi. Hükümetin COVID-19 önlemlerinin 
uygulanmasında hesap verebilirlik ve şeffaflık yoktu. 
Yerli Avusturalyalılar ve Aborijinler, Avustralya’nın 
yetişkin hapishane nüfusunun yüzde 30’unu teşkil 
ederken, beyaz Avusturalyalılar sadece yüzde 3’ünü 
oluşturmaktadır. Avustralya’da 2021’de en az 11 yerli 
insan gözaltında öldü. Yerli çocukların da yerli olma-
yan çocuklara göre 17 kat daha fazla hapsedilme ola-
sılığının olduğu ifade edildi.

aten with batons by the police when he went out to 
buy essential supplies and died in hospital two days 
later.  Jayaraj ve oğlu J. On June 19, low-income wor-
kers P. Jayaraj and his son J. Bennicks were arrested 
by Thoothukudi police in Tamil Nadu for questioning 
for keeping their small shop open during quarantine. 
It was alleged that the two men were tortured to death 
in police custody. In July 2020, three young workers 
in an apple orchard in Kashmir were illegally killed by 
members of the Indian army. The Armed Forces (Spe-
cial Powers) Act, which regulates the use of force by 
security personnel in Kashmir, gives security forces 
members de facto immunity from prosecution for al-
leged human rights violations. The COVID-19 pande-
mic has weighed heavily on Kashmir, where about 13 
million people live. However, Kashmiris are not only 
concerned about COVID-19 and the Indian govern-
ment’s human rights failures related to the pandemic 
in the region.

Since the beginning of June 2021, a large number 
of paramilitary personnel have been deployed in the 
region. This is the first large-scale movement of tro-
ops to the region since August 2019, when Kashmir’s 
special constitutional position protected by Article 
370 (1947) was revoked, local leaders were detained 
and many civilians arrested (Zubairi and Baqa, 2021). 
Kashmiris see the latest troop movement as a prelu-
de to a possible administrative reorganization of the 
union territory.

Violation of the rights of indigenous peoples, refu-
gees and asylum seekers in Australia in 2020 conti-
nued to raise concerns. Following the outbreak of the 
COVID-19 pandemic in February, a number of cases 
of racist harassment and attacks against Asian pe-
ople were reported across the country. There was no 
accountability and transparency in the implementati-
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17 times more likely to be imprisoned than non-indi-
genous children.
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Giriş 

Sağlık hak ihlallerinden söz etmek için önce sağ-

lık hakkını tanımlamak gereklidir. Sağlık hakkı insan 

haklarının altında ve insan hakları ile girift; din, dil, 

ırk ayırmaksızın her birey için geçerli bir haktır. En 

bilinen tanımı ile, “Mümkün olan en yüksek sağlık 

standardına ulaşma hakkı” olarak 1946 yılında Dün-

ya Sağlık Örgütü Tüzüğü’nde yer almıştır. Başka bir 

tanımda ise bir sosyal hak olan sağlık hakkı,“Kişinin 

sağlıklı bir çevre oluşturulmasını ve mevcut sağlık 

durumunun korunmasını ve bozulan sağlığının yeni-

den iyileştirilmesini isteme hakkı” olarak da tanım-

lanmıştır (Tahmazoğlu Üzeltürk, 2012). Dünya Sağlık 

Örgütü aynı zamanda sağlığın sosyal belirleyicilerini, 

“İnsanların doğduğu, yaşadığı, çalıştığı ve yaşlandığı 

durumdur.” olarak belirtmiştir (Nygren-Krug, 2002). 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 25’inci 

maddesinde şu şekilde tanımlanmıştır: 

1. Her şahsın gerek kendisi gerekse ailesi için, 
yiyecek, giyim, mesken, tıbbi bakım, gerekli sosyal 
hizmetler dahil olmak üzere sağlığı ve refahını temin 
edecek uygun bir hayat seviyesine ve işsizlik, hastalık, 
sakatlık, dulluk, ihtiyarlık veya geçim imkânlarından 
iradesi dışında mahrum bırakacak diğer hallerde gü-
venliğe hakkı vardır.

2. Ana ve çocuk özel ihtimam ve yardım görmek 
hakkını haizdir. Bütün çocuklar, evlilik içinde veya dı-
şında doğsunlar, aynı sosyal korunmadan faydalanır-
lar.” (Komisyonu, 1948).

1966 yılında New York’ta imzalanan ve ülkelerin 
katılımına açılan Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar 
Uluslararası Sözleşmesi’nin 12. Maddesinde ise: 

1. Bu sözleşmeye Taraf Devletler, herkesin, ulaşı-
labilecek en yüksek fiziksel ve zihinsel sağlık standar-
dına sahip olma hakkını kabul ederler. 

2. Bu sözleşmeye Taraf Devletlerin bu hakkın tam 
olarak kullanılmasını sağlamak için alacakları tedbir-
ler şu amaçlara yönelik olacaktır: 

Introduction 

To discuss violations of the right to health, it is im-
portant to first define the right to health. The right to 
health falls under human rights and is intertwined with 
them; it is a universal right that applies to all people, re-
gardless of religion, language, or race. It was included 
in the World Health Organization (WHO) Constitution in 
1946 with its most well-known definition as “the right 
to the highest attainable standard of health.” Another 
definition of the right to health, which is also a social 
right, is “the right of the person to request the estab-
lishment of a healthy environment, the maintenance of 
his current health status, and the recovery of his de-
teriorating health.” (Tahmazoğlu Üzeltürk, 2012). The 
World Health Organization defines social determinants 
of health as “the conditions in which people are born, 
live, work, and grow.” (Nygren-Krug, 2002).

It is defined as follows in Article 25 of the Universal 
Declaration of Human Rights:

1. Everyone has the right to a standard of living 
adequate for the health and well-being of himself and 
of his family, including food, clothing, housing and me-
dical care and necessary social services, and the right 
to security in the event of unemployment, sickness, di-
sability, widowhood, old age or other lack of livelihood 
in circumstances beyond his control.

2. Motherhood and childhood are entitled to spe-
cial care and assistance. All children, whether born 
in or out of wedlock, shall enjoy the same social pro-
tection.

It is defined as follows in Article 12 of the Internatio-
nal Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, 
signed in New York in 1966 and open to country acces-
sion, and measures for implementation are stated in 
addition to the theoretical ground (International Cove-
nant on Economic, Social, and Cultural Rights, 1966):

1. The States Parties to the present Covenant re-
cognize the right of everyone to the enjoyment of the 
highest attainable standard of physical and mental 
health.

2. The steps to be taken by the States Parties to the 
present Covenant to achieve the full realization of this 
right shall include those necessary for:
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a. ölü doğum ve çocuk ölümleri oranlarının düşü-
rülmesini ve çocuğun sağlıklı bir şekilde gelişmesini 
sağlamak;

b. çevresel ve sınai sağlık şartlarının her yönüyle 
iyileştirilmesi;

c. salgın, yöresel, mesleki ve diğer hastalıkların 
önlenmesi, tedavisi ve kontrolü;

d. hastalık durumunda herkese tıbbi hizmet ve 
tıbbi bakım sağlayacak koşulların yaratılması olarak 
tanımlanmış ve teorik zeminin dışında uygulamaya 
yönelik de tedbirlerden bahsedilmiştir. (Ekonomik, 
Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi, 
1966). Bahsedilen sözleşmeler gibi sonraki yıllarda 
da bildirgelerde sağlık hakkı yer almıştır. 

Avrupa Birliği ise ayrıca temel haklar içerisinde bir-
lik üyelerini bağlayan şartlar koşmuştur. Sağlık hakkı 
ile ilgili olan madde 35’te, “Herkesin koruyucu sağlık 
hizmetlerine erişim ve ulusal yasa ve uygulamalarla 
belirlenen koşullarda tıbbi tedaviden yararlanma hak-
kı vardır. Tüm birlik politika ve faaliyetlerinin tanım-
lanmasında ve uygulanmasında yüksek düzeyde insan 
sağlığının korunması sağlanacaktır.” denmektedir (EU 
Charter of Fundamental Rights, n.d.). 

Sağlık hakkı tanımları incelendiğinde, “Sağlık ve 
mutluluk içinde bulunma durumu.” anlamına gelen 
esenliğin esas alındığı ve bu çerçevede tanım yapıldı-
ğı göze çarpmaktadır. Bu tanımların yanında şu göze 
alınmalıdır ki burada değerlendirilecek küresel güçler 
endüstriyel ve teknolojik olarak gelişmiş ülkelerdir. 
Fakat bilindiği üzere bilim ve teknolojide ilerleyiş her 
zaman ahlaki ilerleyiş ile paralellik göstermemekte-
dir. Bu da birçok insan hakları ihlallerini doğurmakta-
dır. Her ne kadar konumuz sağlık hak ihlalleri olsa da 
yaşama hakkı olmadan sağlıktan söz edilemeyeceği 
için bazı bölümlerde ne yazık ki insan hakları ihlalle-
rinden çokça bahsetmek zorunda kaldık.

a) The provision for the reduction of the still-
birth-rate and of infant mortality and for the healthy 
development of the child;

b) The improvement of all aspects of environmen-
tal and industrial hygiene;

c) The prevention, treatment and control of epide-
mic, endemic, occupational and other diseases;

d) The creation of conditions which would assure to 
all medical service and medical attention in the event 
of sickness.

The right to health was included in subsequent 
declarations, just as it was in the aforementioned in-
ternational agreements.

The European Union has also established conditi-
ons within the fundamental rights that bind the uni-
on’s members. According to Article 35 on the right to 
health, “Everyone has the right of access to preventi-
ve health care and the right to benefit from medical 
treatment under the conditions established by natio-
nal laws and practices. A high level of human health 
protection shall be ensured in the definition and imp-
lementation of all Union policies and activities.” (EU 
Charter of Fundamental Rights, n.d.).

When the definitions of the right to health are exa-
mined, it is clear that the basis of such definitions is 
well-being, which means “the state of being healthy 
or happy.” In addition to these definitions, it should be 
noted that the global powers being examined here are 
industrially and technologically advanced countries. 
However, as is well known, advancements in scien-
ce and technology do not necessarily coincide with 
advancements in morality. As a result, many human 
rights violations occur. Although our topic is health 
rights violations, we unfortunately had to discuss hu-
man rights violations extensively in some chapters 
because health cannot exist without the right to live.
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Rapor metni oluşturulurken sağlık hak ihllallerini 
(health rights violation) kapsayan kelimeler, Amerika, 
Rusya, Çin, Avrupa gibi gelişmiş ülke ve bölgeler hak-
kında ve oralarda üretilmiş; haber, rapor, akademik kay-
naklar üzerinden taranmıştır. Yıllara ve ülkelere göre 
filtreleme yapılmıştır. Bu taramanın sonucunda alakalı 
bulunan bilgiler raporun içeriğini oluşturmaktadır. 

2020 ve 2021 yıllarının en büyük sorunu pandemi-
dir. Küresel salgın hiçbir ülkenin altyapısının ve hukuki 
sisteminin hazır olmadığı bir ortamda meydana gel-
miş ve küresel krize dönüşmüştür. Ülkeler siyasal sis-
temlerine göre reaksiyon göstermişler ve ekonomik, 
sosyal sonuçları da olan bu sağlık krizini yönetmeye 
çalışmışlardır. Yukarıda bahsettiğimiz gibi Ekonomik, 
Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşme-
si’nin 12. Maddesinin c. bendi salgın, yöresel, mesleki 
ve diğer hastalıkların önlenmesi, tedavisi ve kontrolü-
nün devletler tarafından yapılması gerektiği ile ilgilidir. 
Bu bakımdan Covid-19 ile ilgili konularda birçok halk 
sağlığı ihlali bulunmaktadır. 2020-21 yılları arası için 
yayımlanan bu raporda değinilmiş başlıca konular şu 
şekilde sıralabilir:

1. Küresel Salgın ile İlgili Hak İhlalleri (Adalet, 
Mahremiyet)

2. Mülteci Sağlığı ile İlgili Hak İhlalleri
3. Savunmasız Grupların Sağlık Haklarının İhlalleri
4. Sanitasyon ile İlgili İhlaller

Amerika’da Sağlık Hakkı İhlali
Mülteci Sağlığı ile İlgili Hak İhlalleri 

Amerika özelinde gündemde olan sorun 20 Mart 
2020 “A Guide to Title 42 Expulsions at the Border” 
başlıklı karardır. Karar sebebiyle güney sınırında, ko-
runma talep eden mültecilerin talepleri askıya alın-
maktadır. Karar bugün hala geçerlidir. Karar sebebiyle 
Joe Biden’ın başkanlığından Eylül 2021 tarihine kadar 
8000 kişi için yasadışı sınır dışı edilme ve en az 7.647 
kişi için kaçırma ve diğer saldırılar raporlanmıştır. 
Bu kararın alınma sebebi pandemi olarak gösterilse 
de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) 
uzmanları tarafından, diğer seyahat kısıtlamalarının 
uygulanmayıp sadece mültecilere yönelik bu önlemin 
yersiz olduğunu söylenmektedir. Karar ise halen tem-
yizdedir (Neusner & Kizuka, 2021).

While preparing the report, the words about health 
rights violations were reviewed in news, reports, and 
academic resources generated in and about develo-
ped countries and areas such as America, Russia, 
China, and Europe. Years and countries have been fil-
tered. The report’s content is made up of the relevant 
information obtained from this review.

The pandemic will be the most serious issue in 
2020 and 2021. The global pandemic occurred in an 
atmosphere in which no country’s infrastructure or 
legal system was prepared, resulting in a global cri-
sis. Countries reacted in accordance with their politi-
cal systems, attempting to control this health crisis, 
which had economic and social consequences. As 
previously stated, Article 12 paragraph c of the Inter-
national Covenant on Economic, Social, and Cultural 
Rights addresses states’ responsibility for the preven-
tion, treatment, and control of epidemic, endemic, oc-
cupational, and other diseases. There are numerous 
public health violations associated with COVID-19 in 
this regard. The following are the primary concerns 
addressed in this report for the years 2020-21:

1. Human Rights Violations Concerning the Global 
Pandemic (Justice, Privacy) 

2. Violations of Human Rights Concerning Refuge-
es’ Health 

3. Violations of the Right to Health of Vulnerable 
Groups 

4. Violations Concerning Sanitation

Violation of the Right to Health in the 
United States
Violations of Rights Concerning Refugees Health 

The decision titled March 20, 2020 is the issue in 
America “A Guide to Title 42 Expulsions at the Bor-
der”. As a result of the decision, the requests of re-
fugees seeking asylum at the southern border have 
been suspended. The decision is still in effect today. 
From Joe Biden’s presidency to September 2021, 
8,000 illegal deportations and at least 7,647 abducti-
ons and other attacks have been reported as a result 
of the decision. Although a pandemic is stated as the 
rationale for this decision, experts from the Centers 
for Disease Control and Prevention (CDC) say that ot-
her travel restrictions are not in place, and that this 
step is just for refugees. The verdict is currently being 
appealed (Neusner & Kizuka, 2021).
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Sanitasyon ile İlgili İhlaller

Amerika Birleşik Devletleri en gelişmiş ülkelerden 
biri olarak sayılmasına rağmen New York şehri temiz 
su erişimi kısıtlı yerlerdendir. Rapora göre 2 milyondan 
fazla insanın güvenli içme suyuna ve sanitasyona eri-
şimi olmadığı tahmin edilmektedir. Ve bu erişimde de 
adaletsiz bir dağılım vardır. Örneğin, raporda Kızılderili 
hanelerinin yetersiz tesisata sahip olma olasılığı beyaz 
hanelere göre 19 kat daha fazla olduğuna dair bilgiler 
mevcuttur. Bu da en basit temel ihtiyaçta dahi ayrımcı-
lığın işlendiğini göstermektedir (Kingsland, 2021). 

Küresel Salgın ile İlgili Hak İhlalleri

Şüphesiz Covid-19 küresel salgını tüm insanlı-
ğı aynı oranda etkilememiştir. Amerika’da da hasta 
olma oranlarında ırksal değişim vardır. Bunun sebebi 
genetik ya da fizyolojik bir sebep değil aksine diğer ırk-
ların yeterli sağlık alt yapılarına erişemiyor olmaları-
nın, onları daha savunmasız kılmasıdır. Yetersiz sağlık 
bakımı ve sigortaya erişimin kısıtlılıkları sebebiyle de 
tedaviye erişimleri engellenmekte ve hasta olduktan 
sonra da ağır atlatmaktadırlar. Oranlar tabloda veril-
miştir (Koma et al., 2020).

Violations Concerning Sanitation

Despite the fact that the United States is conside-
red one of the most developed countries, New York 
City is one of the cities with limited access to clean 
water. According to the research, more than 2 million 
people are estimated to be without access to adequate 
drinking water and sanitation, and there is an unequ-
al distribution of this access. According to the report, 
Native American households are 19 times more likely 
than white households to have inadequate plumbing.

Human Rights Violations Concerning the  
Global Pandemic

Without a doubt, the global COVID-19 pandemic 
has not affected all of humanity at the same rate. In 
the United States, there is also a racial variance in 
the incidence of illness. The reason for this is not ge-
netic or physiological; rather, other races are more 
vulnerable because they lack access to proper health 
infrastructure. Their access to treatment is further 
hampered as a result of inadequate health care and 
limited access to insurance, and they suffer greatly 
after being ill. The rates are shown in the table below 
(Koma et al., 2020).

Şekil 40: Güney ABD 
Sınırındaki Giriş 
Limanlarında 
Bulunan 
Kübalıların, 
Haitililerin ve 
Venezüellalıların 
Yüzdesi(Neusner & 
Kizuka, 2021)
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Şekil 41: Amerikan Kızılderili/Alaska Yerlileri ve Siyah Yetişkinler, Beyaz Yetişkinlere Göre Coronavirüs Bulaşırsa Ciddi Hastalık Riski 
Altındadır(Koma et al., 2020).

Şekil 42: Düşük Hane Geliri Olan Kişiler İçin 18-64 Yaş Arasında Coronavirüs Bulaşması durumunda Ciddi Hastalık Riski Altında Olan 
Yetişkinlerin Payı Daha Yüksektir(Koma et al., 2020).
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Amerika Birleşik Devletleri özelinde sağlık hiz-
metleri sağlık sigortasına sahip olmayan kişiler için 
oldukça pahalıdır. İncinebilir gruptan olan kimliksiz 
(belgesiz) göçmenler bu sigortalardan herhangi birine 
sahip olamadıkları için halihazırda zor olan sağlık hiz-
metlerine erişimleri daha da zorlaşmaktadır. Tablolar 
da bu gerçeği gözler önüne sermektedir. 

Amerika’da sağlık hizmetlerinde halihazırda örtük 
önyargı mevcuttur (Chapman et al., 2013). Aşı oran-
larında da hastalık riski gibi etnik kökene göre deği-
şimler yaşanmaktadır. En az bir doz aşı uygulanan 
221.520.153 kişiden alınan veriler tabloda verilmiştir. 
Tabloda da görüleceği gibi ABD’de beyazların en az bir 
doz aşı vurulma oranlar %61,7 (136.749.582 kişi) iken 
bu oran siyahlar için %15’i bulmamaktadır. 

Health care in the United States is too expensive 
for those without health insurance. Because migrants 
from the vulnerable group who lack an identity card are 
unable to obtain any of these insurance policies, their 
already limited access to health care becomes even 
more problematic. This is also revealed via tables.

In the United States, there is already implicit bias 
in healthcare (Chapman et al., 2013). Vaccination ra-
tes, as well as disease risk, differ according to ethni-
city. The table includes information from 221,520,153 
people who received at least one dose of vaccination. 
As seen in the table, although 61.7% (136.749.582 pe-
ople) of whites receive at least one dose of vaccinati-
on, this rate does not approach 15% for blacks.

Şekil 43: En az bir doz aşı vurulanların etnik kökenleri(COVID Data Tracker, n.d.)
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Tek doz aşı gibi tam aşılanmış kişilerin oranları-
na bakıldığında da beyazların %65,3 ile en yakın Latin 
Amerikalılardan en az 4 kat fazla olduğu görülmek-
tedir. Yapılan bir araştırmaya göre ABD’de yaşayan 
siyahların Covid-19’dan ölme oranları beyazlardan 
3,5 kat fazladır (Sandoiu, 2020). Eşit sağlık hizmet-
lerinin olmadığı, sağlık sigortasından eşit olarak ya-
rarlanılamadığı ve bunun yanında aşıların satın alınan 
bir sağlık hizmeti olduğu ve eşit olarak dağıtılmadı-
ğı düşünülürse bu oran olağandır. Eyaletlere göre ve 
ırklara göre ölüm oranları tablosu ektedir (Rogers et 
al., 2020). Ekte verilen oranlar sosyoekonomik deza-
vantajlara sürekli maruz kalma ile açıklanmaktadır. 
Tarihi süreçte zaten dezavantajlı olan gruplar için hala 
eşitlik sağlanamamıştır. 

Rates of fully vaccinated people, such as a sing-
le dose vaccine, demonstrate that whites are at least 
four times more vaccinated than the closest Latin 
Americans, with 65.3 percent. According to one rese-
arch, blacks in the United States are 3.5 times more li-
kely than whites to die from Covid-19 (Sandoiu, 2020). 
Given that there are no equal health services, health 
insurance cannot be used equally, and vaccines are 
a paid health care that is not distributed equally, this 
rate is considered normal. The following table illust-
rates the death rates by state and race (Rogers et al., 
2020). The rates in the table are explained by conti-
nuing exposure to socioeconomic difficulties. In the 
historical process, disadvantaged people have yet to 
achieve equality.

Şekil 44: Tam aşılanmış kişilerin etnik kökenleri 192.453.500 kişiden alınan veriler(COVID Data Tracker, n.d.).
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Şekil 45: Covid-19   ölüm oranlarının etnik kökene göre yüzdesi (Rogers et al., 2020)
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Kızılderili kabilelerin de Covid-19’dan orantısız şe-
kilde etkilendiğine dair istatistikler mevcuttur (Akee 
et al., 2020). Olumsuz sanitasyon koşulları ile etki 
oranları araştırılmaya değerdir. 

Sistem kaynaklı eşitsizliklerin yanında bu durumun 
en önemli sebeplerinden biri de hala yaygın olan ırkçı-
lık ve sağlıktaki ırkçı hizmettir. “Black lives matter” gibi 
ırkçılık karşıtı farkındalıklar artsa da “people of color” 
kavramları ABD’de hala çok önemlidir. Sağlık alanın-
da da ırkçılık salgını geçerlidir. Örneğin 30 yaşındaki 
siyah kadın öğretmen Covid-19 semptomları göster-
mesine rağmen 2 kez test vermesi reddedilmiş ve vi-
rüsten ölmüştür (Mitropoulos & Moseley, 2020). Ayrıca 
Amerika’da siyah erkeklerin maske kullanımı onları 
suçluymuş gibi göstermeye eğilimli olduğu için maske 
kullanımı tercih edilmemektedir (Sandoiu, 2020). 

According to statistics, Native American tribes are 
disproportionately affected by COVID-19 (Akee et al., 
2020). It is worthwhile to investigate the impact rates 
associated with poor sanitation conditions.

Aside from systemic disparities, one of the most 
crucial reasons for this situation is the prevalence 
of widespread racism and racist healthcare service. 
Although anti-racism movements such as “black li-
ves matter” have grown in popularity, the concepts of 
“people of colour” remain immensely important in the 
United States. Racism is also on the rise in the medi-
cal industry. For example, a 30-year-old black female 
teacher with COVID-19 symptoms was rejected for 
two tests and died as a result of the virus (Mitropoulos 
& Moseley, 2020). Furthermore, black men in America 
prefer not to wear masks since they make them appe-
ar to be criminals (Sandoiu, 2020).

Şekil 46: Kabilelere ve eyaletlere göre vaka oranları (Akee et al., 2020)
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Avrupa’da Sağlık Hakkı İhlali

Küresel Salgın ile İlgili Hak İhlalleri

Sağlık hakkının korunması için devletlerin hasta-
lıkları önlemesinin gerekliliği bildirgelerle sabittir. Av-
rupa Birliği’nin korona yanıtlarının geç kalınmış olma-
sı, bu çalışmaların ülkeden ülkeye değişmesi (örneğin; 
bazı ülkelerde toplum bağışıklığının benimsenmesi 
ya da filiasyon standartlarının değişmesi) sebebiyle 
tutarsız olduğu söylenmektedir. Nitekim Avrupa Bir-
liği öneriler sunsa da ülkeler üzerinde bir yaptırımı 
söz konusu değildir. Yine bir kriter belirlenmeden veri 
paylaşımı ya da saklanması da pandeminin gidişatını 
kötü etkileyerek önemli bir halk sağlığı problemine 
yol açmıştır (Renda & Castro, 2020). 

2020 yılının sonunda yayımlanan bir bültene göre 
küresel salgın engelliler, yaşlılar ve mültecilerden 
oluşan savunmasız grupları 27 Avrupa ülkesinde 
orantısız şekilde etkilemiştir. Engelliler karantinalar 
ve fiziksel mesafe sebebiyle evde bakım hizmetlerin-
den mahrum kalmışlardır (“Towards the next Europe-
an Disability Strategy,” 2020). Sağlık hizmetlerinde ise 
tedavilerin gecikmesi ve kısıtlılıklar mevcuttur. Ayrıca 
sağlık çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği hakların-
dan da mahrum olduğu belirtilmiştir(“Social Rights: 
Coronavirus Pandemic Continues to Hamper Access 
to Education and Healthcare,” 2020). 

Pandemiler düşük olasılıklı fakat yüksek riskli 
sonuçları olan olaylardır. Ülkeler de politikaları ge-
reğince önleme planı yaparlar ya da bu olasılığı göz 
ardı ederler. Nitekim İtalya’nın bu olasılığı göz ardı 
etmesi ve gerekli önlemleri zamanında almaması so-
nucunda büyük bir sağlık krizi yaşanmış ve özellikle 
bakım evlerinde kalan yaşlıların tedavi olma hakları, 
yaşama hakları dahil olmak üzere birçok sağlık ihlali 
gerçekleşmiştir (Italy: Violations of the Human Rights 
of Older Residents of Care Homes during COVİD-19  
Pandemic, 2020). Diğer ülkelerde de bakım evlerinde 
yüksek ölüm oranları mevcuttur (Anand et al., 2021). 

Korona virüsün yaşlıları daha çok etkilediği ve 
ölüm oranlarının yaşlılar arasında daha yaygın olduğu 
bilinmektedir. Yaşlı bakım evleri ise daha büyük sorun 
içermektedir. AB bünyesindeki yaşlı bakım evlerinin 
test olanaklarının 2020 yılında kısıtlı olduğu bilinmek-
tedir. Yine 2020 yılında virüse karşı nasıl önlemler 

Violation of the Right to Health in 

Human Rights Violations Concerning the Global 
Pandemic

According to the declarations, states must prevent di-
seases in order to protect the right to health. The Euro-
pean Union’s corona measures are claimed to be dela-
yed and inconsistent because they differ from country to 
country (for example, the adoption of herd immunity or 
changing filiation standards in some countries).  In fact, 
while the European Union makes suggestions, no san-
ctions are imposed on the countries. Again, sharing or 
storing data without establishing a criterion has harmed 
the pandemic’s progress, resulting in a major public he-
alth issue (Renda & Castro, 2020).

The global epidemic disproportionately affected 
vulnerable groups such as people with disabilities, the 
elderly, and refugees in 27 European Union count-
ries, according to a bulletin published at the end of 
2020. Quarantines and physical separation have pre-
vented people with disabilities from receiving home 
care services (“Towards the Next European Disability 
Strategy,” 2020). There are delays and limitations in 
the delivery of healthcare services. It has also been 
stated that healthcare workers’ occupational health 
and safety rights are being violated (“Social Rights: 
Coronavirus Pandemic Continues to Hamper Access 
to Education and Healthcare,” 2020).

Pandemics are low-probability events with hi-
gh-risk repercussions. Countries may also develop a 
preventative strategy in accordance with their policies, 
or they may choose to disregard this possibility. In fact, 
a severe health crisis occurred as a result of Italy’s fa-
ilure to recognise this danger and take the essential 
precautions in a timely manner. There have been seve-
ral violations of the right to health, including infringe-
ment of the elderly’s right to treatment and the right 
to live, in nursing homes. (Italy: Human Rights Violati-
ons of Older Residents of Care Homes During the CO-
VID-19 Pandemic, 2020). Nursing home mortality rates 
are equally high in other countries (Anand et al., 2021). 

The elderly are known to be more vulnerable to the 
coronavirus, and their mortality rate is higher. A big-
ger issue exists in nursing homes for the elderly. Tes-
ting facilities for elderly nursing homes in the EU were 
found to be restricted in 2020. Furthermore, although 
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alınacağı kesin olarak belli değilken yaşlılara diğer 
yaş gruplarından daha ağır kısıtlamalar konulmuş ve 
özgürlük hakları, sağlık hizmetlerine erişim hakları 
daha çok kısıtlanmıştır (“Respect Older People’s Ri-
ghts When Exiting the COVID-19 Pandemic,” 2020). 

2020 yılında yayınlanmış bir raporda Dünya Sağlık 
Örgütü (DSÖ)’ne göre, bazı ülkelerde COVİD-19  nede-
niyle ölenlerin yarısına kadarı uzun süreli bakım evle-
rinde kalan yaşlı insanlardı. Sağlık çalışanları ve evde 
bakım çalışanları, yeterli Kişisel Koruyucu Donanım 
(KKD)’ın sağlanamaması nedeniyle nüfusun geri kala-
nından daha yüksek oranda enfekte oldu ve öldü. Ey-
lül ayı itibarıyla mevcut verilere göre sağlık çalışanları 
arasında en yüksek ölüm oranı İngiltere, Rusya, İtalya, 
Kırgızistan ve İspanya’da gerçekleşti (Uluslararası Af 
Örgütü 2020/21 Raporu, n.d.). 

Covid-19’un sebep olduğu salgında İngiltere, İtalya, 
Fransa ve İspanya gibi Avrupa ülkelerinde kıt kaynak-
lar sebebiyle hekimlerin triyaj kurallarında değişime 
gitmesi istenmiştir. Yaşlılar başta olmak üzere ağır 
hastalığı bulunan bazı hastalar triyaj sırasında ikincil 
plana atılmıştır. Bu durum kıt kaynakların sebep oldu-
ğu zorunlu bir sonuçtur ve bu durumun hukukiliği değil 
bu duruma sebep olan ve gerekli önlemleri almayan 
yöneticilerin sorumluluğu tartışılmıştır. Literatürde 
bu durumun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne ay-
kırı olduğu fakat Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne 
başvuruda bulunulduğu takdirde muhtemelen aleyh-
te sonuçlanacağına dair bilgiler mevcuttur (Bektaş & 
Reçber, 2020). 

Salgın sırasında en çok etkilenen gruplar arasında 
sağlık çalışanları da vardır. Bu, virüse maruz kalma 
oranını azaltmak için pandeminin ilk zamanlarında 
kişisel sağlık ekipmanı tedariki ve aşı sonrası dö-
nemde de aşı tedariki büyük sağlık hakkı ihlallerine 

it was unknown how the virus would be combated in 
2020, the elderly were subjected to more severe limita-
tions than other age groups, with their freedom and ac-
cess to health care restricted (“Respect Older People’s 
Rights When Exiting the COVID-19 Pandemic,” 2020).

According to the World Health Organization (WHO), 
in some countries, up to half of those who died from 
COVID-19 were older people living in long-term care 
homes, according to a report published in 2020. Due 
to a lack of sufficient Personal Protective Equipment 
(PPE), healthcare and homecare workers were infec-
ted and died at a higher rate than the general popula-
tion. According to available data as of September, the 
highest death rates among healthcare workers were 
in England, Russia, Italy, Kyrgyzstan, and Spain (Am-
nesty International 2020/21 Report, n.d.).

During the COVID-19 pandemic, doctors in Euro-
pean countries such as England, Italy, France, and 
Spain were urged to change their triage rules due to 
a lack of resources. During triage, some people with 
severe diseases, particularly the elderly, were neglec-
ted. This situation is an unavoidable result of inadequ-
ate resources, and the responsibility of the managers 
who caused this situation and did not take the requi-
red precautions was discussed, not the legality of the 
situation. There is evidence in the literature that this 
situation violates the European Convention on Human 
Rights, but an application to the European Court of Hu-
man Rights is likely to result in a negative outcome 
(Bektaş & Reçber, 2020). 

During the pandemic, health workers are among 
the most vulnerable groups. This has led to serious 
violations of the right to health, with the provision of 
personal health equipment in the early phase of the 
pandemic to reduce exposure to the virus and the 

Şekil 47: 5 Avrupa Ülkesinde Mart-Ağustos 2020 tarihleri arasında bakım evlerinde ölüm oranları (Anand et al., 2021)
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sebebiyet vermiştir. Hali hazırda dünyada tam aşılan-
mış kişilerin oranı %50’yi bulmamıştır (Ritchie et al., 
2020). Sağlık çalışanlarının aşılanma oranı ise 5 kişi-
de 2 kişidir. 

Global Hemşireler Birliği Birleşmiş Milletler’e 
konu ile ilgili şikâyet bildirmiştir. Aşı tedarikindeki ya-
pay kısıtlılığı gidermek için fikri mülkiyet haklarından 
geçici olarak feragat edilmesi gerektiğini savunmuş-
lardır. Halihazırdaki ticaret odaklı yaklaşımın birçok 
sağlık çalışanı dahil insanların ölümlerine sebep ol-
duğunu çünkü küresel hızlı aşılanmanın olmaması 
halinde yeni varyantların çıkmasının engelleneme-
yeceğini vurgulamışlardır. “Dünya halkları, bir avuç 
zengin ulus tarafından gasp edilen uluslararası ku-
rumlarını geri alabilir. BM tüzüğü, Dünya Ticaret Ör-
gütü, Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası hukuk tüm 
insanlığa fayda sağlamalıdır. İlk adım olarak, Covid-19 
suçlularını ortaya çıkarmalı ve sonra onları yenmeli-
yiz.” demişlerdir (Global Nurses United, 2021).

Aşı olmayı zorunlu tutmak da sağlık hukuku açı-
sından tartışmalıdır. Yunanistan’da aşı olmayı iste-
meyen 10.000 sağlık çalışanı işten uzaklaştırılmıştır 
(Greece, 2021). Bu tarz yaptırım kararları özerklik 
ihlali olmanın yanı sıra sağlık hizmetlerinin işleyişini 
de doğrudan etkilemektedirler. Benzer şekilde Avus-
turya da aşısız kişilerin 15 Kasım 2021 tarihiyle soka-
ğa çıkmasını yasaklamıştır. Avusturya’da tam doz aşı 
oranları %63,4’tür. Bu yaptırım kişileri dolaylı yoldan 
aşı olmaya zorlamaktadır (Noyan, 2021). Şubat ayı iti-
bariyle de aşıyı zorunlu hale getireceğini bildirmiş ve 
halk buna karşı olarak protesto yapmıştır (EURACTIV.
com with Reuters, 2021). 

Covid-19 bulaş takibi için birçok ülke kendi telefon 
uygulamasını geliştirmiştir fakat bu uygulamaların 
veri güvenliğini sağlaması ve kişilerin mahremiyet 
haklarını ihlal edip etmediği tartışılmıştır. Devlet ta-
rafından alınan önlemlerin gereklilik ve ölçülülük te-
razisinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Romanya 
ve Almanya’nın biyometrik bilezik kullanması, Slo-
vakya’nın aksini iddia etmesine rağmen uygulamalar 
aracılığı ile konum bilgisi elde edilen bireylerin ayrıca 
cinsiyet, yaş ve sokak adı bilgilerini de depolaması, Po-
lonya hükümetinin konum bildirmesi için karantinada-
ki kişilerden 20 dakikalık bir süre içinde öz çekimler 
yüklemelerini istemesi ve bu verileri 6 yıl boyunca de-
polayacak olması, Fransa’da kullanılan uygulamanın 

supply of vaccines in the post-vaccine period. Cur-
rently, the global rate of fully vaccinated people is less 
than 50%. (Ritchie et al., 2020). Health workers get 
vaccinated at a rate of 2 out of every 5 people.

The Global Nurses Association has filed a UN 
complaint. They claimed that intellectual property ri-
ghts should be temporarily waived in order to address 
vaccine scarcity. They noted that the existing trade-o-
riented approach has resulted in the deaths of people, 
including many healthcare workers, because the de-
velopment of new variations cannot be stopped in the 
absence of global rapid vaccination. “The peoples of 
the world can take back their international institutions 
that have been hijacked by a handful of rich nations. 
The UN charter, the WTO, WHO, and international law 
should benefit all of humanity. As a first step, we must 
expose and then defeat the COVID-19 criminals” they 
stated (Global Nurses United, 2021). 

Mandatory vaccination is a controversial issue in 
terms of health law. In Greece, 10,000 health workers 
who refused to be vaccinated were dismissed (Greece, 
2021). Such sanctions, in addition to being a violation 
of autonomy, have a direct impact on the operation of 
healthcare services. Similarly, Austria has banned an-
yone who has not been fully vaccinated from leaving 
their homes by November 15, 2021. Austria has a rate 
of 63.4 percent of people who have been fully vaccina-
ted. Inadvertently, these sanctions compel people to 
get vaccinated (Noyan, 2021). Austria announced that 
the vaccine would be mandatory beginning in Febru-
ary, and the people protested (EURACTIV.com with 
Reuters, 2021).

Many countries have developed their own CO-
VID-19 tracing apps, but it has been discussed whet-
her these systems guarantee data security and violate 
individuals’ privacy rights. The state’s actions should 
be evaluated according to the standards of necessity 
and proportionality. The instances below are of privacy 
violations and required but disproportionate practises 
(Vou, 2020): Biometric bracelets are used in Romania 
and Germany. Individuals whose location information 
is gathered through applications also retain gender, 
age, and street name information, despite Slovakia’s 
claims to the contrary. The Polish government has 
requested that those in quarantine upload selfies wit-
hin 20 minutes to record their location, and that this 
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ise izlenen kişinin kimliğini ortaya çıkarmayı mümkün 
kılması; Belçika, Hırvatistan, Fransa, Yunanistan, Ma-
caristan, Polonya, İspanya, Birleşik Krallıkta drone 
gözetimi yapılması, mahremiyet ihlallerine ve gerekli 
ama ölçüsüz uygulamalarına örneklerdir (Vou, 2020). 

Yapılan bir araştırmada kişilere Covid-19 ile müca-
dele kapsamında paylaşılan bilgileri hükümetin koru-
yup koruyamayacağı sorulmuş ve %50’den fazla oran-
larla koruyamayacağı cevabı alınmıştır (Vou, 2020). 

Covid-19 salgını sebebiyle birçok ülkede acil ol-
mayan ameliyatların çoğunluğu süresiz ertelenmiş-
tir. Bunun içinde sürenin hukuki olarak önem taşıdığı 
kürtaj da dahildir. Kürtaj günümüzde üreme sağlığı ve 
hakkı kapsamında değerlendirilmektedir. Avrupa’da 
bazı ülkelerde (Andorra, Lihtenştayn, Malta, Mona-
ko, San Marino ve Polonya) pandemi sebebiyle, isteğe 
bağlı, endikasyon (tıbbi gereklilik) olmaksızın kürtaj 
yapılması yasaklanmıştır. Hatta Polonya’da Anayasa 
Mahkemesi kadınların ölümcül veya ciddi fetüs sakat-
lığı durumlarında gebeliklerini sonlandırmasına izin 
veren mahkeme kararının anayasaya aykırı olduğuna 
hükmetmiştir (Uluslararası Af Örgütü 2020/21 Rapo-
ru, n.d.). Bazı Avrupa ülkelerinde (Belçika, Almanya, 

data be stored for six years. The application used in 
France allows the identity of the person being obser-
ved to be revealed. Belgium, Croatia, France, Greece, 
Hungary, Poland, Spain, and the United Kingdom have 
all used drones to conduct surveillance.

In the research, people were asked whether the 
government could protect the data provided to combat 
COVID-19, and more than half said no (Vou, 2020).

The majority of non-emergency surgeries in many 
countries have been postponed indefinitely due to the 
COVID-19 pandemic. This includes abortion, where 
the length of time is legally significant. Abortion is 
now considered part of reproductive health and righ-
ts. Due to the pandemic, certain European countries 
(Andorra, Liechtenstein, Malta, Monaco, San Marino, 
and Poland) have made voluntary abortions without an 
indication (medical necessity) illegal. Even in Poland, 
the Constitutional Court decided that enabling women 
to terminate pregnancies in circumstances of fatal or 
major foetal impairment is illegal (Amnesty Interna-
tional 2020/21 Report, n.d.). Abortion is not conduc-
ted on COVID-19 positive women in various Europe-

Şekil 48: Covid-19 kapsamında paylaşılan bilgilerin hükümetlerin korumasına güven oyu tablosu.
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Hollanda, İzlanda, Letonya, Lüksemburg, Karadağ, 
Slovenya, İngiltere, Galler ve İskoçya) ise Covid-19 
pozitif kadınlara kürtaj yapılmamaktadır. Bu da ihlal 
oluşturabilecek bir durumdur. Çünkü yasal kürtajın 
son haftasında gebeliğe sahip bir kadının kürtaj ol-
ması bir hafta bile ertelense bu bir daha yasal ola-
rak kürtaj olamayacağı (özel mahkeme kararı çıkar-
madığı sürece) anlamına gelir. Avrupa’da yasal, evde 
kürtaj için gebelik yaşı sınırı 7 haftadır fakat karantina 
nedenli ihlaller sebebiyle 9 haftaya çıkarılmışlardır. 
Norveç’te ise yeni düzenlemeyle hastanede 12 hafta-
ya kadar kürtaj yapılabilir hale gelmiştir. Yetkililer Ma-
caristan’da da tıbbi kürtajın az ulaşılabilir olduğunu 
düşünmektedirler. Ayrıca tıbbi eylemi ulaşılır kılmak 
için tele-tıp yöntemlerine başvurulmuştur fakat ya-
salaşmamış eylemler hatalı sonuç doğurduğu 
durumlarda sorumluluğun kimde olaca-
ğı bir sorun haline gelir. Sonuç olarak 
Avrupa’da ülke bazlı faklı uygula-
malar bulunmaktadır ve bu da 
kürtaja erişim için eşitsizlikler 
meydana getirmektedir (Mo-
reau et al., 2021). 

Pandemi süresinde dev-
letlerce en çok tartışılan konu 
ölçülülüktür. Küresel salgın 
mutlaka önlemler ve kısıtla-
malar gerektirecektir fakat bu 
önlemler ve kısıtlamalarda ge-
reklilik ve ölçülülük esas alınma-
dığı takdirde ya da bazı gruplar için 
uygulanmadığı zaman etik ve hukuksal 
ihlallere sebebiyet verecektir. Nitekim ro-
manlara karşı da gereklilik esasına aykırı uygulamalar 
yapıldığı ve Korona pozitif vaka bildirimi olmaksızın öl-
çüsüz ‘getto’ karantinaları uygulandığına dair bilgiler 
bulunmaktadır (Matache & Bhabha, 2020). 

Mülteci Sağlığı ile İlgili Hak İhlalleri 

Sınırdaki göçmenlerin hakları Avrupa ülkeleri için 
de en büyük sorunlardan biridir. Göçmenlerin iltica 
başvurusu yapmalarına izin verilmeden sınır dışı edil-
dikleri ve bu sınır dışı edilişte yaşanan insan hakları 
ihlalleri raporlanmaktadır. Örneğin 2020 yılında Kıb-
rıslı yetkililerin, 69’u çocuk olmak üzere 175 Suriye-
linin bulunduğu bir tekneyi geri ittiğine dair haberler 
gündeme taşınmıştır (“COVID-19 Puts Asylum See-

an countries (Belgium, Germany, the Netherlands, 
Iceland, Latvia, Luxembourg, Montenegro, Slovenia, 
England, Wales, and Scotland). Because if a woman 
who is pregnant in the last week of a legal abortion 
is delayed even one week to have an abortion, she 
cannot have a legal abortion again. This is a situation 
that could be illegal (unless a special court decision is 
made). In Europe, the legal age limit for home abortion 
is 7 weeks, but it has been raised to 9 weeks due to 
violations related to quarantine. Abortion can now be 
performed in a hospital in Norway for up to 12 weeks 
under the new regulations. Medical abortion is likewi-
se considered less accessible in Hungary, according 
to authorities. Furthermore, telemedicine methods 

have been employed to make medical care more 
accessible, but when erroneous results 

result from illegal actions, the questi-
on of who is responsible arises. As 

a result, different country-based 
practises exist across Europe, 

resulting in inequities in ac-
cess to abortion (Moreau et 
al., 2021).

The most discussed issue 
among states throughout the 
pandemic is proportionality. 

The global pandemic will un-
doubtedly necessitate measu-

res and restrictions; but, if these 
measures and restrictions are not 

based on necessity and proportionality, 
or are not applied to certain populations, it 

will result in ethical and legal violations. In fact, there 
is information that practises against Roma are being 
carried out in violation of the principle of necessity, 
and that excessive ‘ghetto’ quarantines are being im-
posed in the absence of Corona positive case notifica-
tion (Matache & Bhabha, 2020).

Violations of Human Rights Concerning  
Refugees’ Health 

The rights of migrants at the border are one of 
Europe’s most pressing issues. It has been reported 
that migrants are deported without being given the op-
portunity to apply for asylum, and that human rights 
violations occur during this time. In 2020, for example, 

Göçmenlerin iltica başvurusu 
yapmalarına izin verilmeden sınır 

dışı edildikleri ve bu sınır dışı edilişte 
yaşanan insan hakları ihlalleri 

raporlanmaktadır. 
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kers at a Higher Risk as Conditions in Camps Deteri-
orate and Asylum Procedures Are Suspended,” 2020). 

2021 yılı içerisinde günde 4’ten fazla kişinin Akde-
niz’den Avrupa’ya geçerken öldüğü belirtilmiştir. Göç-
men gözaltı merkezlerinin sanitasyon eksiklikleri de 
sağlık hakkı ihlalleri çerçevesinde önemli ihlallerden-
dir (“Border Treatment Still a Top Fundamental Righ-
ts Concern,” 2021). Yunanistan’ın Midilli adasındaki 
Moria kampında çıkan yangın da kötü ve güvenilmez 
şartların bir örneğidir (“Towards a ‘New Normal’ for 
Migration?,” 2020). 

Hükümetlerin limanlardaki göçmenleri kabul et-
memelerinin yanı sıra Fransa, İtalya, Malta ve diğer ül-
kelerde göçmenleri ve sığınmacıları denizden kurtar-
mak veya bu gruplara insani yardım sağlamak için 
çalışan sivil toplum örgütlerinin faaliyetle-
rini engellemeye ve bazı durumlarda 
suç haline getirme çabaları dahi 
bulunmaktadır (Uluslararası Af 
Örgütü 2020/21 Raporu, n.d.).  

Savunmasız gruplar kapsa-
mında yer alan mültecilerin 
Avrupa’da sağlık hizmetlerine 
ulaşımı konusunda eşitsizlik-
ler mevcut olduğu literatür-
deki araştırmalarda görül-
mektedir. Özellikle akıl ve diş 
sağlığı konusunda hukuki engel-
ler dahi bulunmaktadır (Lebano et 
al., 2020). Ülke içerisinde yaşayan 
göçmenler arasında pandeminin daha 
yaygın olduğu belirtilmektedir. Yapılan koli 
yardımlarının da bulaş riskini arttırdığı düşünülmek-
tedir (“Towards a ‘New Normal’ for Migration?,” 2020). 

Savunmasız Grupların Sağlık Haklarının İhlalleri

Kadınlara ve çocuklara şiddet, sağlığı bozan insan 
hakları çerçevesinde değerlendirilir ve pandemide 
daha çok gündeme gelmiştir. Çin ve Rusya gibi ülke-
lerde olduğu gibi Avrupa ülkelerinde de kadına yönelik 
ev içi şiddetin karantinada arttığı belirtilmiştir (Pan-
demic Underlines Why Domestic Violence Requires 
Urgent Action, 2020) 

Türkçe literatürde Roman olarak ifade edilen etnik 
grubu karşılayan sözcük “roma” olarak da geçmekte-
dir. Bir şemsiye terim olarak Roma, Roman, Sinti, Kale, 

news broke that Cypriot officials had sent back a boat 
carrying 175 Syrians, 69 of whom were children. (“CO-
VID-19 Puts Asylum Seekers at a Higher Risk as Con-
ditions in Camps Deteriorate and Asylum Procedures 
Are Suspended,” 2020).

In 2021, it has been reported that more than four 
persons per day died while crossing the Mediterra-
nean to Europe. Sanitation deficiencies in detention 
facilities are also significant violations of the right to 
health (“Border Treatment Still a Top Fundamental 
Rights Concern,” 2021). The fire at the Moria camp on 
the Greek island of Lesbos is another example of poor 
and unsafe conditions (“Towards a ‘New Normal’ for 
Migration?” 2020).

In addition to refusing migrants at ports, go-
vernments in France, Italy, Malta, and ot-

her countries are attempting to hinder 
and, in some cases, criminalise 

rescue NGOs (Amnesty Internati-
onal 2020/21 Report, n.d.).

According to research in 
the literature, there exist 
inequities in the access of 
refugees from vulnerable 
groups to health services in 

Europe. There are also major 
legal obstacles, particularly in 

mental and dental health (Le-
bano et al., 2020). According to 

reports, the pandemic is more pre-
valent among immigrants living in the 

country. Aid parcels are thought to enhance 
the risk of transmission (“Towards a ‘New Normal’ for 
Migration?,” 2020).

Violations of the Right to Health of  
Vulnerable Groups 

Violence against women and children is a violation 
of human rights that has a negative impact on health 
and has become increasingly prevalent throughout the 
pandemic. Domestic violence against women has been 
reported to be on the rise in European countries, as 
well as in China and Russia (Pandemic Underlines Why 
Domestic Violence Requires Urgent Action, 2020).

Roma, as an umbrella term, refers to a diverse 
group of Romani people, including the Romani, Sinti, 

It has been reported that 
migrants are deported without 
being given the opportunity to 

apply for asylum, and that human 
rights violations occur during this 

time. 
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Romanichels ve Boyash/Rudari gibi Roman kökenli çok 
çeşitli insanları kapsar. Aynı zamanda Aşkali, Mısırlılar, 
Yeniş, Dom, Lom, Rom ve Abdal gibi grupların yanı sıra, 
özelliklerini inkar etmeden etnik Gezginler veya gens 
du voyage idari terimi altında belirlenenler ve Çingene-
ler, Tsiganes veya Tziganes olarak tanımlanan kişiler 
de dahil olmak üzere gezgin popülasyonları kapsar. Av-
rupa’da 10-12 milyon nüfusa sahip Romanların günlük 
hayatlarında ırkçı ve ayrımcı davranışlarla karşılaş-
tıkları söylenmektedir. Bu kapsamda yürürlüğe konan 
Bir Eşitlik Birliği dahil etme ve katılım için AB Roman 
stratejik çerçevesi (A Union of Equality: EU Roma stra-
tegic framework for equality, inclusion and participati-
on) 2020-2030 yılları arasını kapsayan düzenlemelere 
rağmen Romanların sağlık sigortası sorunu devam et-
mektedir. Salgın döneminde de bu eşitsizlik bariz ola-
rak ortaya çıkmıştır(EU Commission, 2020. 

Yapısal, ırksal ve sosyal eşitsizliklere maruz ka-
lan Romanlar da diğer marjinalleştirilmiş gruplar gibi 
gerekli sağlık hizmetlerini alma hakları vardır ve bu 
hizmetleri almadıkları için salgının yayılması grup 
içerisinde hızlanabilir. Fakat bu tarihsel olarak veba 
salgını ya da tifüs döneminde gerçekleştirilen ırkçı-
lık faaliyetlerinin bu salgında da gerçekleşmesinin 
gerekçesi olamaz. Gerek etik ilkeler gereğince gerek 
adalet ve hukuk anlayışı içinde ya da faydacı anlayışı 
dahi benimsemiş olsak toplum sağlığı için savunma-
sız grupların da en azından minimum düzey sağlık hiz-
metlerinden yararlanması ve temiz suya erişimlerinin 
olması gerekmektedir. %30’u musluk suyu olmadan 
ve %46’sı kapalı tuvalet veya duş olmadan yaşayan 
Romanların bir de ırkçılığa uğrayarak haklarının daha 
da ihlal edilmesi durumu daha da kötüleştirecektir 
(Matache & Bhabha, 2020). 

Romanların yanı sıra mülteciler ve göçmenler gibi 
hareket halindeki gruplar Bulgaristan, Fransa, Yuna-
nistan, Macaristan, Sırbistan ve Slovakya’da ayrımcı 
biçimde “zorunlu karantinaya” alındığı raporlanmıştır. 
Gözlemciler Belçika, Fransa, Yunanistan, İtalya, Polon-
ya, Romanya ve İspanya’da kolluk görevlilerinin diğer 
ihlallerle birlikte hukuka aykırı güç kullanımını kaydet-
miştir (Uluslararası Af Örgütü 2020/21 Raporu, n.d.). 

FRA Direktörü Michael O’Flaherty, “Koronavirüs 
ayrımcılık yapmaz, ancak onu kontrol altına almak için 
alınan önlemler yapar. Daha sıkı karantina, yetersiz 
refah desteği ve çevrimiçi öğrenmeye sınırlı erişimle 
karşı karşıya kalan birçok Roman ve Gezgin topluluğu 

Kale, Romanichels, and Boyash/Rudari. It also inclu-
des Ashkali, Egyptians, Yenish, Dom, Lom, Rom, and 
Abdal, as well as traveller populations, such as tho-
se designated as ethnic Travelers or Gypsies, Tsiga-
nes, or Tziganes, without rejecting their characteris-
tics, under the administrative name gens du voyage. 
Roma, who number between 10 and 12 million people 
in Europe, are said to face racist and discriminatory 
behaviour on a daily basis. Despite the A Union of 
Equality: EU Roma Strategic Framework for Equality, 
Inclusion, and Participation regulations, which were 
implemented in this context and cover the years 2020-
2030, the Roma health insurance problem continues. 
During the pandemic, this inequality was also evident 
(EU Commission, 2020).

Roma, like other marginalised groups, have the 
right to basic health care, and if they do not access 
them, the disease may spread faster within the group. 
However, this cannot be the reason why racist behavi-
ours that were previously carried out during the pla-
gue or typhus epidemics occurred in this pandemic as 
well. Even if we use a utilitarian perspective, in line 
with ethical principles or in accordance with justice 
principles, vulnerable populations should have access 
to basic health care and clean water. The situation will 
deteriorate if the rights of Roma, 30 percent of whom 
do not have access to tap water and 46 percent do not 
have access to closed toilets or showers, are violated 
further by racism (Matache & Bhabha, 2020).

In addition to Roma, people on the move, including 
refugees and asylum seekers, were subjected to disc-
riminatory “forced quarantines” in Bulgaria, France, 
Greece, Hungary, Serbia, and Slovakia. In Belgium, 
France, Greece, Italy, Poland, Romania, and Spain, 
monitors recorded the unlawful use of force by law 
enforcement officers, as well as other violations. (Am-
nesty International Report 2020/21, n.d.).

Michael O’Flaherty, Director of the EU Agency for 
Fundamental Rights (FRA) said: “The Coronavirus 
does not discriminate, but the measures to contain 
it do. Facing stricter lockdown, poor welfare support 
and limited access to online learning, many Roma and 
Travellers communities have been ravaged by the pan-
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pandemi tarafından perişan edildi.” demiştir. Roman-
ların bu süre zarfında maruz kaldıkları sağlık hak ih-
laller özetlenecek olursa:

1. Teyit edilmemiş vakaya rağmen karantinalar.
2. Salgından korunmanın temelini oluşturan me-

safe ve temizlikten kalabalık ve yetersiz barınma ve 
yetersiz temiz suya erişimin sınırlılığı gibi sebeplerle 
mahrum olma.

3. En az yarısının sağlık sigortasının bulunmaması 
ve sağlık hizmetleri dahil sosyal hayatta virüsü yay-
mak dahil birçok sebepten ayrımcılığa uğramaktır 
(“Pandemic Worsens Roma and Travellers Poverty 
and Discrimination,” 2020). 

Rusya’da Sağlık Hakkı İhlali
Rusya birçok raporda savaş bölgelerinde kimyasal 

silah uygulaması ile gündeme gelmektedir. Bilindiği 
üzere kimyasal ve biyolojik silah kullanımı uluslarara-
sı düzenlemelerle NATO ve G7 ülkelerince sınırlandı-
rılmıştır. G7 ve NATO ülkeleri içerisinde yer alan Rus-
ya’nın güneyindeki enerji santralleri üzerine yapılan 
bir çalışma çevredeki topraklar aracılığı ile çocuklar 
için düşük düzeyde kanserojen etkinin bulunduğunu 
ortaya çıkarmıştır (Minkina et al., 2021). Fakat bir in-
san hak ihlali olmasına rağmen sanitasyonu ve halk 
sağlığını etkilemediği sürece bu uygulamayı sağlık 
hak ihlali çerçevesinde değerlendirmemiz meçhuldür. 
Biz bu bölümde değerlendirmemeyi tercih ettik (Bu-
reau of Democracy Human Rights and Labor, 2021). 

Savunmasız Grupların Sağlık Haklarının İhlalleri

Mahkumlara işkence birçok ülkede gündeme gel-
mektedir. Ve Rusya da bunlardan biridir. Mahkumlar 
özgürlük hakları hukuki sebeplerle ellerinden alınmış 
vatandaşlardır ve cezalarının karşılığı da bu kısıt-
lanmadır. Fakat savunmasız bu vatandaşlara işkence 
yasalara aykırı olmasına rağmen devam etmektedir. 
Mahkumların sanitasyonu ve korunması devletin elin-
dedir. Devletin bunu ihlal ettiğine, yetersiz gıda ve tıb-
bi yardım ve uygun olmayan sanitasyon durumlarına 
dair raporlar mevcuttur. Örneğin HIV pozitif bireylerin 
sadece %50’sinin gerekli ilaçlara ulaştığı STK’lar ta-
rafından raporlanmıştır. Rusya’da mahkumlara işken-
ce yapıldığına dair videolar ortaya çıkmıştır ve işken-
celer sebebiyle intihara kalkışan 17 mahkum olduğu 

demic.”. To summarise the violations of Roma health 
rights throughout this time period:

1. Quarantines as a precaution before any infecti-
ons were confirmed.

2. Being deprived of distance and sanitation, which 
are the basis of pandemic prevention, due to factors 
such as overcrowded households with inadequate ac-
cess to running water.

3. At least half of them lack health insurance and 
face discrimination for a variety of reasons, including 
the spread of the virus in social situations, including 
health care. (“Pandemic Worsens Roma and Travel-
lers Poverty and Discrimination,” 2020).

Violation of the Right to  
Health in Russia

In several reports, Russia is mentioned in relati-
on to the use of chemical weapons in war zones. As 
is well known, the employment of chemical and bio-
logical weapons is banned by NATO and G7 countries 
by international law. A study on power plants in sout-
hern Russia, which is a member of the G7 and NATO, 
found that the surrounding soils have a low level of 
carcinogenic effect on children (Minkina et al., 2021). 
However, while it is a violation of human rights, it is 
unknown if this practise is a violation of health rights 
as long as it does not affect sanitation and public he-
alth. We decided not to analyse it in this part (Bureau 
of Democracy Human Rights and Labor, 2021).

Violations of the Right to Health of  
Vulnerable Groups 

Torture of prisoners is common in many countries, 
including Russia. Prisoners are citizens whose rights 
to liberty have been restrained as punishment for le-
gal reasons. Despite the fact that it is against the law, 
the torturing of these defenceless people continues. 
The state is in charge of jail sanitation and security. 
There have been reports of government violations, in-
sufficient food and medical treatment, and poor sa-
nitation. NGOs, for example, have reported that only 
half of HIV-positive people have access to critical me-
dicines. In Russia, videos of detainees being tortured 
have leaked, and 17 detainees have attempted suicide 
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kayıtlara geçmiştir (Bureau of Democracy Human Ri-
ghts and Labor, 2021).  

Özellikle Kuzey Kafkasya’daki mahkumlara, etnik 
ve dini azınlık olmaları sebebiyle işkence, taciz ve tıb-
bi bakım yetersizliğinden söz edilmektedir (Bureau of 
Democracy Human Rights and Labor, 2021). İşgal altın-
daki Kırım bölgesinde de insan haklarına aykırı, insan-
lık dışı, işkence ve taciz uygulamaları mevcuttur (Bu-
reau of Democracy Human Rights and Labor, n.d.-c). 

Rusya Suriye’nin kuzey batısında da birçok insan 
hakları ihlaline imza atmıştır. Bunların arasında si-
villerin hava saldırıları ile öldürülmesi, hastanelerin, 
sığınakların, evlerin ve altyapıların bombalanması yer 
almaktadır. Bu saldırılarda tıbbi ekipmanlar dahil bir-
çok hasar meydana gelmiştir (Bureau of Democracy 
Human Rights and Labor, n.d.-b). Orta Afrika Cumhu-
riyeti’nde de hükümet destekli Wagner örgütünün in-
sani yardım faaliyetleri yürütenlere yönelik saldırgan 
faaliyetlerde bulunduğu ve sağlık haklarını ihlal ettiği 
raporlanmıştır (Dönmez, 2021). 

2020 yılında yayımlanan bir makaleye göre doktor-
lar, beş yıldaki toplam ölümlerin %32’sini oluşturmak-
tadır (Omar, 2020). Sağlığı bozan insan hakları kap-
samında değerlendirilen kadına şiddet Rusya’da da 
mevcuttur. Raporlara göre bu oran COVİD-19 zorunlu 
karantina dönemlerinde ise %50 artış göstermiş ve 
mağdur kadınların %70’i karantinanın durumlarını 
kötüleştirdiğini belirtmiştir (Bureau of Democracy 
Human Rights and Labor, 2021). 

 Belirli bir hastalığa sahip olan bireylerin ayrımcı-
lığa uğramaları da yaşanılan durumlardandır. HIV veya 
AIDS’li kişilerin, cerrahi ve kan nakli de dahil olmak 
üzere vücut sıvılarıyla ilgilenen tıbbi araştırma ve tıp 
alanlarında çalışması yasaklanmıştır (Bureau of De-
mocracy Human Rights and Labor, 2021).

Mülteci Sağlığı ile İlgili Hak İhlalleri 

Rusya’da yasalara göre sığınma talebinde bulunan 
mültecilerin genel sağlık hizmetleri alması gerek-
mektedir. Fakat Ukrayna hariç ülkelerden iltica eden-
lerin bu haklardan yararlanamadığına dair raporlar 
mevcuttur (Bureau of Democracy Human Rights and 
Labor, 2021). Rusya’da Kuzey Kore başta olmak üzere 
mültecilerin uygun olmayan ücretler karşılığında ve iş 
güvenliği olmaksızın çalıştırıldığı bildirilmiştir (Bure-
au of Democracy Human Rights and Labor, 2021)

as a result of the torture (Bureau of Democracy Hu-
man Rights and Labor, 2021).

Because of their ethnic and religious minorities, 
prisoners in the North Caucasus are subjected to 
torture, abuse, and a lack of medical care (Bureau of 
Democracy Human Rights and Labor, 2021). In the oc-
cupied Crimea region, there are also harsh, torturous, 
and harassing practises (Bureau of Democracy Hu-
man Rights and Labor, n.d.-c).

Russia has also committed several human rights 
violations in Syria’s northwestern region. These inclu-
de airstrikes that murder civilians, including bombin-
gs of hospitals, shelters, houses, and infrastructure. 
During these attacks, there was a lot of damage, inclu-
ding to medical equipment (Bureau of Democracy Hu-
man Rights and Labor, n.d.-b). In the Central African 
Republic, it has been alleged that the government-ba-
cked Wagner organisation engaged in abusive behavi-
our against humanitarian aid workers, violating their 
health rights (Dönmez, 2021).

According to an article published in 2020, doctors 
accounted for 32% of total deaths in five years (Omar, 
2020). Violence against women, which is considered a 
violation of human rights and has a negative impact on 
health, is also prevalent in Russia. According to statis-
tics, this rate increased by 50% during the COVID-19 
mandatory quarantine periods, and 70% of victims in-
dicated that the quarantine aggravated their condition 
(Bureau of Democracy Human Rights and Labor, 2021).

Another issue that occurs is discrimination aga-
inst people who have a certain disease. Persons with 
HIV or AIDS were prevented from working in fields of 
medical research and treatment involving body fluids, 
such as surgery and blood drives (Bureau of Democ-
racy Human Rights and Labor, 2021).

Violations of Human Rights Concerning  
Refugees’ Health 

Refugees seeking asylum in Russia are required 
by law to obtain general health services. However, it 
has been reported that asylum applicants from count-
ries other than Ukraine are not entitled to these ri-
ghts (Bureau of Democracy Human Rights and Labor, 
2021). It has been reported that refugees in Russia, 
particularly North Korean refugees, are working for 
low wages and with no job security (Bureau of Democ-
racy Human Rights and Labor, 2021).

HAK İHLALLERİ RAPORU SAĞLIK REPORT ON VIOLATION OF RIGHTS HEALTH 2020 - 2021



2020-2021227

Küresel Salgın ile İlgili Hak İhlalleri

HIV kan, genital salgılar ve anne sütü gibi sıvılarla 
bulaşan bir epidemidir ve bu kapsamda bildirimi zo-
runlu hastalıklardandır. Bu bireylerin gerekli tedavileri 
almaması bulaş riskini arttırmakta ve pozitif kişile-
rin yaşam kalitelerini ciddi oranda etkilemekte hatta 
ölümlere sebebiyet vermektedir. Sosyal boyutu, yanlış 
bilgiler ve damgalanmaya yol açması sebebiyle ayrımcı-
lığa sebebiyet verecek bir hastalıktır (Özer et al., 2018). 
Rusya’da HIV pozitif bireylerin tedaviye ulaşması kısıt-
lıdır ve ayrımcılıkla karşılaştıklarına dair raporlar bu-
lunmaktadır. HIV pozitif teşhisi konmuş ülke vatandaşı 
olmayanlar hukuki olarak ülkeden deport edilebilirler. 
Yine HIV pozitif olan mahkumların tedaviye erişimleri 
kısıtlıdır ve Covid-19 sebebiyle çoğu hastanelerin Covid 
dışı hasta bakım gücü azaldığı için zorluk yaşamakta-
dırlar (Bureau of Democracy Human Rights and Labor, 
2021).  Covid-19 karantinaları ve sokağa çıkma yasak-
ları süresince evsizlerin ihmal edildiği raporlanmıştır. 
Yasak boyunca dışarıda bulunmak zorunda olan evsiz-
lere para cezaları kesilmiştir (Bureau of Democracy 
Human Rights and Labor, 2021). 

Covid-19 karantinaları ve sınırların kapatılma-
sı sebebiyle birçok mültecinin iltica talepleri askıya 
alınmış ve süresiz olarak kötü koşullara maruz bıra-
kılmışlardır. Süresiz gözaltı ise Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi’ne aykırıdır. Bu yerlerde kalan insanlar 
arasında ayrım yapılmaksızın, suçlular ve suçsuzlar 
bir arada yetersiz sanitasyon koşulları altında tutul-
maktadır (Rights, n.d.).

Covid-19 pandemisinde sağlık çalışanları da birçok 
sağlık hakkı ihlali ile karşı karşıya kalmıştır. Sağlık 
çalışanları özellikle bulaşıcı hastalıklar çerçevesinde 
yüksek riskli grupta yer alırlar. Rusya’da da gündeme 
geldiği şekli ile yeterli koruyucu ekipman olmadan sal-
gın hastalıklarla mücadele etmek durumunda bulu-
nabilirler. Pandeminin başlangıç noktasında da sağlık 
çalışanları koruyucu ekipman yetersizliğinden şikayet 
etmişlerdir fakat yerel yetkililer tarafından hastaneler 
hakkında konuşmamaları için baskıya maruz bırakıl-
mışlardır. Resmi rakamlara göre 14 Haziran’a kadar 
406 sağlık çalışanı ekipman yetersizliğinden hayatını 
kaybetmiştir (Rights, n.d.). 

Ekipman sıkıntısı dışında Rusya’da COVİD-19 pan-
demisi yönetimi özelinde bariz bir halk sağlığı, kıt kay-

Human Rights Violations Concerning  
the Global Pandemic

HIV is a virus that spreads through bodily fluids 
such as blood, vaginal secretions, and breast milk, 
and it is one of the diseases that must be reported to 
government officials. The fact that these people do 
not obtain the essential treatment raises the risk of 
transmission, has a negative impact on the quality 
of life of positive people, and can even result in de-
ath. Because of its social dimension, ignorance, and 
stigmatisation, it is a disease that will cause discri-
mination (zer et al., 2018). In Russia, access to treat-
ment for HIV-positive people is limited, and there have 
been complaints of discrimination. Non-citizens who 
have been diagnosed with HIV can be deported legally. 
Again, HIV-positive prisoners have restricted access 
to treatment and have challenges because most hos-
pitals have reduced non-COVID patient care capacity 
because of COVID-19 (Bureau of Democracy Human 
Rights and Labor, 2021). The homeless were repor-
tedly ignored during the COVID-19 quarantines and 
curfews. Homeless people who were outside during 
the curfew were fined (Bureau of Democracy Human 
Rights and Labor, 2021). 

Many refugees’ asylum claims have been sus-
pended as a result of the COVID-19 quarantines and 
border closures, and they have been subjected to 
indefinitely poor conditions. Indefinite detention is 
prohibited by The European Convention on Human 
Rights. In these areas, criminals and innocents are 
imprisoned together in conditions of poor sanitation 
with no distinction made between the people who stay 
there (Rights, n.d.).

Healthcare workers have also been subjected 
to several violations of their health rights as a re-
sult of the COVID-19 pandemic. Healthcare workers 
are at great risk, particularly in the context of infec-
tious diseases. The Russian government may force 
them to fight epidemics without sufficient protective 
equipment. At the start of the pandemic, healthcare 
workers complained about a shortage of protective 
equipment, but local officials pressured them not to 
criticise hospitals. Official numbers show that by the 
14th of June, 406 healthcare workers had died due to 
a lack of equipment (Rights, n.d.).

Aside from the equipment shortage, no clear violati-
ons of public health, unfair use of scarce resources, or 
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nakların adaletsiz kullanımı ve kişisel sağlık ihlaline 
rastlanmamıştır. Bunun sebebinin Komünizm rejimi-
nin hali hazırdaki politikalara bıraktığı mirastan İnsan 
Refahı Gözetim Servisi (Rospotrebnadzor) gibi kurum-
lardan kaynaklandığı düşünülmektedir (Reshetnikov 
et al., 2020). 

Rusya’nın Covid-19 aşılarıyla ilgili tutumu ise ol-
dukça saldırgan olarak nitelenmektedir. Sputnik v aşı-
sının DSÖ’den onay almadan kullanılması ve dış ülke-
lere satılması söz konusudur (Euronews, 2021; Gazete 
Duvar, 2020; Ortahamamcilar, 2021). 

Çin’de Sağlık Hakkı İhlali

Küresel Salgın ile İlgili Hak İhlalleri

Pandeminin sıfır noktası olan Çin sağlık sistemi, 
sağlık hukuku alanında oldukça zor bir dönem geçir-
di. Bu dönemde pandeminin erken duyurulmaması 
tüm dünya sağlık ve ekonomik sistemini derinden et-
kiledi. Salgın hastalıklar bildirilmesi zorunlu 
hastalıklar arasındadır (Sağlık Bakan-
lığı, 2004). Otoriter bir rejime sahip 
olan Çin’in 2020-21 yılları arasın-
da sebep olduğu en büyük ihlal 
bildirimde gecikmesidir. Bu 
gecikme belki de milyonlarca 
insanın hayatına sebep ol-
muştur. Fakat pandemiyi bil-
dirmeye çalışan Chen Qius-
hi, Li Zehua, Zhang Zhan, ve 
Fang Bin gibi gazetecilerden 
yerleri bilinmeyenler ve hapis 
ile cezalandırılanlar bulunmak-
tadır. Yine Covid-19 salgını hakkın-
da yapılmaya çalışılan raporlar ve sos-
yal medya gönderileri baltalanmıştır. Ocak 
ayı başında salgın hakkında bilgi sunmaya çalışan 
Dr. Li Wenliang ve bazı doktorlar engellenmiş ve yar-
gılanmıştır (Bureau of Democracy Human Rights and 
Labor, n.d.-a).  

Salgın hastalıklar tarihinde öncelikli koruma yön-
temi izolasyondur. Çin de başta tedavi protokolü, etken 
mekanizması bilinmeyen bu hastalık için doğal olarak 
karantina önlemine başvurdu. Fakat bu önlemler ol-

infringement of individual health rights have been ob-
served in Russia’s fight against the COVID-19 pandemic. 
It is believed that this is owing to the legacy of the Com-
munist regime to current policy, and agencies such as 
the Russian Federal Service for Surveillance on Consu-
mer Rights Protection and Human Wellbeing (Rospot-
rebnadzor) play a role in this (Reshetnikov et al., 2020).

Russia’s stance on COVID-19 vaccinations has 
been characterised as aggressive. The Sputnik V vac-
cination was used and sold in foreign countries wit-
hout WHO approval (Euronews, 2021; Gazete Wall, 
2020; Ortahamamclar, 2021).

Violation of the Right to Health in China

Human Rights Violations Concerning  
the Global Pandemic

In the sphere of health law, the Chinese health sys-
tem, where the pandemic began, had a particularly dif-

ficult time. The delay in announcing the pan-
demic has affected the global health and 

economic systems. Pandemics must 
be reported (Ministry of Health, 

2004). The most serious infringe-
ment committed by China, whi-
ch has an authoritarian regime, 
between 2020 and 21 is the 
delay in reporting. Millions of 
people died as a result of this 
delay. Some journalists cove-

ring the pandemic, including 
Chen Qiushi, Li Zehua, Zhang 

Zhan, and Fang Bin, have been im-
prisoned, and their locations rema-

in unknown. Furthermore, reports and 
social media posts concerning the COVID-19 

outbreak were distorted. Dr. Li Wenliang and some 
doctors were prevented and prosecuted in early January 
for attempting to disclose information on the pandemic 
(Bureau of Democracy Human Rights and Labor, n.d.-a).

Isolation has been the primary strategy of epide-
mic prevention throughout history. Therefore, China 
opted for quarantine measures in response to this di-
sease, the treatment protocol and aetiology of which 

 Otoriter bir rejime sahip olan 
Çin’in 2020-21 yılları arasında 
sebep olduğu en büyük ihlal 

bildirimde gecikmesidir. Bu gecikme 
belki de milyonlarca insanın 

hayatına sebep olmuştur. 
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dukça katıydı ve hukuk devletlerinin ölçülülük, ge-
reklilik ilkelerine aykırı idi. Aşırı karantina önlemleri 
sebebiyle sağlık hak ihlalleri örnekleri;

1. 70 yaşında bir diyaliz hastasının karantina se-
bebiyle diyaliz merkezlerince kabul edilmemiş ve bal-
kondan atlayarak ölmüştür(Yueqin, 2020).  

2. Serebral palsili bir çocuğun bakımından sorum-
lu babası ve bakıcısının karantinaya alınması sonu-
cunda bakımsızlıktan ölmüştür(News, 2020). 

Dünyada tüm ülkeler gibi Çin de vatandaşları için 
aşılanma hedefi belirlemiştir. Fakat bu hedefi gerçek-
leştirirken politikacıların ‘sıfırlama’ kavramı gereği 
özlük hakları ihlal eden uygulamalarda bulunmuşlar-
dır. Sıfırlama hedeflenen toplumda aşısız kişi oranını 
sıfırlamak anlamında kullanılmıştır. Etik çerçevede 
ise aşılar bilgilendirilmiş onam yapıldıktan sonra has-
tanın rızası bulunması halinde yapılır. Çin’de uygula-
nan hak ihlallerinden örnekler aşağıda sıralanmıştır. 
Bunlar;

1. Kişilerin izinleri dışında, onam olmaksızın, polis 
zoru ile aşılanması.

2. Aşılanmayı kabul etmeme durumun-
da sosyal yardım, emeklilik veya sağlık 
sigortası yardımlarını kesilmesi ile 
tehdit.

3.Ailesi aşılanmayan çocuk-
ların okula kaydedilmemesi 
(aile; ebeveynler, kardeşler 
ve büyükanne ve büyükbaba 
dahil).

4. Aşılanmamış komşula-
rın ihbarı halinde para ödülü.

5. Aşı karşıtı fikirlerin sos-
yal medya hesaplarında pay-
laşılması halinde polis zoru ile 
silinmesi.

6. Hatalı aşı, aşı sonrası kompli-
kasyonlarda herhangi bir tazminatın uy-
gulanmaması ve talep edenlerin tehdit edilme-
si(Wang, 2021)

Savunmasız Grupların Sağlık Haklarının İhlalleri

Diğer yandan Komünist parti yönetimindeki Çin 2020 
yılında Uygur Türklerine ve Kazak, Kırgız gibi diğer azın-
lıkta bulunan etnik ve dini gruplara soykırımda bulun-
muştur. Bu soykırımlar sırasında birçok yaşama hakkı, 

were unknown. However, these restrictions were ext-
remely stringent and ran contrary to the principles of 
proportionality and the necessity of the rule of law. 
Excessive quarantine measures have resulted in the 
following violations of health rights:

1. Due to quarantine, a 70-year-old dialysis patient 
was turned down by dialysis centres and died by jum-
ping off a balcony (Yueqin, 2020). 

2. As a result of his father, the child’s sole caregiver, 
being quarantined for suspected coronavirus, the child 
died as a result of not being looked after (News, 2020).

China, like all other countries, has set vaccination 
as a goal for its citizens. However, in order to achieve 
this goal, politicians have engaged in acts that violate 
personal rights as a result of the “zeroing” concept. 
The term “zeroing” refers to reducing the number of 
unvaccinated people in the targeted demographic to 
zero. Vaccinations are only administered once infor-
med consent is obtained, according to the ethical fra-
mework. The following are examples of human rights 
violations committed in China. These:

1. Vaccination of people without their 
consent by the police.

2. Threat of withholding benefits, 
pensions, or medical insurance if 

they refuse to be vaccinated.
3. Not enrolling children in 

school whose parents have 
not been vaccinated (family 
includes parents, siblings, 
and grandparents).

4. A cash prize for those 
who spy on their unvaccinated 

neighbours.
5. Removal of anti-vaccine 

views by the police force if they are 
shared on social media accounts.

6. Threats to claimants, no compensati-
on for post-vaccine complications (Wang, 2021).

Violations of the Right to Health of  
Vulnerable Groups 

China, on the other hand, committed genocide aga-
inst Uyghur Turks and other minority ethnic and religi-
ous groups such as Kazakh and Kyrgyz in 2020, under 
the authority of the Communist Party. Many rights to 

The most serious 
infringement committed by 

China, which has an authoritarian 
regime, between 2020 and 21 is 

the delay in reporting. Millions of 
people died as a result of this 

delay. 
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otonomi başta olmak üzere birçok sağlık hakkı ihlal 
edilmiştir. Yapılan uygulamalar arasında zorla kısırlaş-
tırma, zorla kürtaj, zorla doğum kontrol yöntemleri gibi 
halk sağlığı konuları yer alır. Toplama kampları ise Nazi 
dönemlerini hatırlatmaktadır. Sistematik bir şekilde iş-
kenceye maruz kalan azınlık gruplarından kurtulanlar, 
elektrik şoku, dayak, tecavüz, zorla kısırlaştırma, bi-
linmeyen ilaçların zorla uygulanması gibi insan hakla-
rını ve sağlık haklarını ihlal eden birçok uygulamadan 
bahsetmektedirler. Hapishanedeki azınlık mahkumla-
ra zorla organ nakli yapıldığına ve bu kapsamda DNA 
bilgileri dahil, biyomedikal bilgilerinin toplandığı söy-
lenmektedir. Yine zorla psikiyatrik tedavi merkezlerine 
kapatılmak da temel sağlık haklarının ihlalidir ve insan 
haklarının da ihlalidir. Evrensel olarak kabul görmüş 
tıbbi etik ilkelerin ilki yararlılıktır. Her tıbbi müdahale 
için yararlılık yani endikasyon şartı aranmaktadır. Bu 
şart olmadığı takdirde bir tedavi uygulanamaz. Yine ki-
şinin sağlık verilerini edinmek için kişinin rızası gerek-
mektedir. Ve bu bilgiler ticari amaçla kullanılamaz.

Hapishane koşullarının da sanitasyon (sağlığa uy-
gunluk/ hıfzıssıhha) kurallarına uygun olmadığı, su, 
yemek ve ortamın yeterli olmadığı, tedavi hizmetlerinin 
olmadığı bildirilmiştir (Bureau of Democracy Human 
Rights and Labor, n.d.-a).  Sağlığı bozan insan hakkı 
ihlali kapsamında aile içinde kadına şiddet ise Çin’de 
oldukça yaygındır ve yetkililer tarafından suça ait bir fiil 
değil sivil bir fiil olarak değerlendirilmektedir(Bureau 
of Democracy Human Rights and Labor, n.d.-a). 

Çin uzun yıllar boyunca tek çocuk politikasını 
1979-2015 yıllarında kadar katı bir şekilde uygula-
mıştır(Yeung & Gan, 2021)”mendeley”:{“formattedCi-
tation”:”(Yeung & Gan, 2021. Bu politika kapsamında 
birden fazla çocuk sahibi olmak isteyen aileler kürtaja 
zorlanmıştır, yaptırımlarla karşı karşıya kalmışlardır. 
Ve öjeni kapsamında değerlendirilebilecek cinsiyet 
tercihi de gündeme gelmiştir. Zira erkek bebekler 
daha çok tercih edilmiş ve kız bebekler kürtaj edilmiş-
tir(jodo institute, n.d.). Sonucunda ise 2021 yılı nüfus 
sayımında erkeklerin kadınlardan 35 milyon daha faz-
la olduğu ortaya çıkmıştır(Yeung & Gan, 2021)”men-
deley”:{“formattedCitation”:”(Yeung & Gan, 2021.

Daha sonraki yıllarda ise genç nüfusun azalması 
sebebiyle iki çocuk ve üç çocuk politikalarına geçil-
miştir. Çin hükümetinin biyopolitik yaklaşımları üre-
me sağlığı konusunda etik sorunlar barındırmaktadır. 

life, health, and autonomy were infringed throughout 
these genocides. Forced sterilisation, abortion, and 
birth control are only a few of the public health issu-
es enforced. Concentration camps are reminiscent of 
Nazi Germany. Survivors of minority groups who were 
routinely tortured describe a variety of techniques that 
violated their human and health rights, including ele-
ctric shocks, beatings, rape, forced sterilisation, and 
forced administration of unknown medications. It is 
claimed that minority prisoners were forced to have or-
gan transplants and that biological data, including DNA 
information, was obtained. It is claimed that minority 
prisoners were forced to having organ transplants and 
that biological data, including DNA information, was ob-
tained. Furthermore, being forcibly imprisoned in psy-
chiatric treatment centres is a violation of both basic 
health rights and human rights. The first universally 
accepted medical ethical principle is the principle of 
necessity. The condition of necessity, or indication, is 
required for every medical operation. If this is not the 
case, no treatment is possible. Furthermore, the per-
son’s consent is required to gather health data, and this 
information cannot be used for commercial purposes.

It has been reported that prison conditions do not 
meet sanitation requirements, that water, food, and 
space are insufficient, and that treatment services are 
unavailable (Bureau of Democracy Human Rights and 
Labor, n.d.-a). Domestic violence against women within 
the context of human rights violations that endanger 
health is fairly widespread in China, and the authorities 
regard it as civil, rather than criminal, conduct (Bureau 
of Democracy Human Rights and Labor, n.d.-a).

China strictly enforced the one-child policy for 
many years, from 1979 to 2015. (Yeung & Gan, 2021). 
Families who desired to have more than one child 
were forced to get abortions and faced punishment as 
a result of this policy. Gender preference, which can 
be assessed via eugenics, has also come to the fore. 
Because male babies were favoured more than female 
babies, and female babies were aborted (jodo institute, 
n.d.). As a result, the 2021 census indicated that men 
outnumber women by 35 million (Yeung & Gan, 2021).

Due to the fall in the young population in the fol-
lowing years, two-child and three-child policies were 
implemented. The Chinese government’s biopolitical 
practises raise ethical concerns in the field of repro-
ductive health.
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Uygur Türklerine ve azınlık gruplara ise daha ağır 
yaptırımlar uygulanmakta ve doğum oranının sıfırlan-
ması hedeflenmektedir. Bu politika kapsamında da 
İUD testleri adı altında iki aylık periyotlarla hamilelik 
testleri yapılmakta, zorla kürtaj ve kısırlaştırma uy-
gulanmaktadır.  Politikaya aykırı doğum durumlarında 
ise toplama kampları ile cezalandırılmaktadır(Bureau 
of Democracy Human Rights and Labor, n.d.-a). 

2021 yılında ise hükümet tıbbi olmayan amaçlarla 
kürtajı yasaklayacağına dair karar yayınlamıştır. Poli-
tikaların çelişmesi bir yana kadınların ekonomik araç 
olarak kullanımı, bu bağlamda tıbbi müdahalelere zor-
lanmaları, özerklik haklarının ihlali ve üreme sağlıkları 
üzerinde tehlikeler bulunmaktadır(Ahmed, 2021). 

Çin’de engelliler ile ilgili yasal düzenlemeler mev-
cuttur fakat engeli kalıtımsal olarak aktarılabilecek 
çiftlerin de kısırlaştırma ya da doğum kontrol yön-
temleri kullanımı gibi metotlarla çocuk doğurmala-
rı azaltılmaya çalışılmaktadır. Bu uygulama da öjeni 
kapsamında değerlendirilebilir(Bureau of Democracy 
Human Rights and Labor, n.d.-a). 

Xinjiang, yani doğu Türkistan bölgesinde yasalara 
aykırı olmasına rağmen kölelik (labor) devam etmek-
tedir. Sincan bölgesi İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana 
etnik-dini bir azınlığın en büyük tutukluluğu olarak 
nitelendirilmektedir(Bureau of Democracy Human 
Rights and Labor, n.d.-a; News, 2021; Roache). 

Mülteci Sağlığı ile İlgili Hak İhlalleri 

Çin’e aynı zamanda Kuzey Kore’den mülteciler gel-
mektedir. Hükümetin mülteci koruma sistemi olmaması 
sebebiyle BM UNHCR yetkililerince tanınan mülteciler 
hariç, mültecilerin çoğu yasadışı ekonomik mülteciler 
kapsamında değerlendirilmiş ve halk sağlığı hizmetleri 
alamamanın yanı sıra insan ticareti dahil insanlık onu-
runa aykırı birçok tehdit altında bırakılmışlardır. Aynı 
şekilde Çinli erkeklerle evli Kuzey Koreli kadınların ço-
cukları da kimlik verilmediği için sağlık hizmetlerinden 
ve eğitimden mahrum bırakılmaktadır(Bureau of De-
mocracy Human Rights and Labor, n.d.-a). 

Sanctions are imposed on Uyghur Turks and mi-
nority groups, with the goal of resetting the birth rate. 
Within the scope of this policy, pregnancy tests are 
administered every two months under the guise of 
IUD tests, as well as forced abortions and sterilisation. 
Uyghur Turks are sentenced to concentration camps 
if they give birth in violation of policy (Bureau of De-
mocracy Human Rights and Labor, n.d.-a). 

The government issued a decision in 2021 to prohi-
bit abortion for non-medical reasons. Aside from policy 
conflicts, there are risks to using women as an econo-
mic tool, forcing them to undergo medical interventi-
ons in this regard, violating their autonomy rights, and 
endangering their reproductive health (Ahmed, 2021).

In China, there are regulations for disabled peop-
le, but couples with genetic disabilities are also pre-
vented from having children through means such as 
sterilisation or the use of birth control methods. This 
practise can also be considered in the context of eu-
genics (Bureau of Democracy Human Rights and La-
bor, n.d.-a). 

Slavery persists in Xinjiang, or east Turkestan, des-
pite the fact that it is illegal. The province of Xinjiang 
has been regarded as the largest detention of an et-
hno-religious minority since World War II (Bureau of 
Democracy Human Rights and Labor, n.d.-a; News, 
2021; Roache).

Violations of Human Rights Concerning  
Refugees’ Health 

North Korean refugees also arrive in China. Due to 
the government’s lack of a refugee protection system, 
most refugees, with the exception of those recogni-
sed by UNHCR officials, were considered illegal eco-
nomic refugees and faced numerous threats to their 
human dignity, including human trafficking and a lack 
of access to public health services. Similarly, children 
of North Korean women who marry Chinese men are 
denied health care and schooling because they do not 
have identity cards (Bureau of Democracy Human Ri-
ghts and Labor, n.d.-a).
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