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İNSAN HAKLARI ARAŞTIRMA ve UYGULAMA MERKEZİ ve 
UNESCO FELSEFE ve İNSAN HAKLARI KÜRSÜSÜ BÜLTENİ

Bültenimizin bu ikinci sayısında, 2000 yılında 
İstanbul Bilgi Üniversitesinde kurulmuş olan 
“İnsan Hakları Hukuku Merkezi” tanıtılıyor. Bu 
tanıtımda –daha önce bizim Maltepe’deki Mer-
kezin tanıtımında olduğu gibi− önemli bir eksik-
lik var: Bu Merkezlerin programlarında yapılan 
tezler ve projeler. Bir lisansüstü programının 
önemli ürünlerinden olan bu tezlerin ve proje-
lerin başlıklarını, İnsan Hakları Merkezlerinin 
tanıtımı bitince yayımlayacağız. 

Bu sayımızda Merkezimizin Müdür Yardımcısı-
nın, kişilerin “insanlaşması”nda insan haklarının 
rolünü vurgulayan “İnsanca Yaşamak” başlıklı 
yazısı; Türkiye Barolar Birliği eski Başkanının 
St. Victorlu Hugo’nun anlaşılması pek kolay 
olamayan “güçlü” ve “mükemmel” insanla ilgili 
düşüncelerine de dikkat çeken, insan haklarıyla 
ilgili yazısı; bir öğrencimizin de, insan hakları-
nın korunmasında doğru değerlendirmenin öne-
minin altını çizen yazısı yer alıyor.

Milliyet Gazetesi Ombudsmanıyla yapılan, ga-
zeteci olmadan önce bir insan olan gazetecinin 
insan hakları ihlali yapmaması için neleri yap-
ması gerektiğinin değil, neleri yapmaması ge-
rektiğinin vurgulandığı söyleşiyi; ayrıca 2003 
yılında kabul edilen “UNESCO İnsan Hakları 
Stratejisi”ni gözden geçirmek ve arada geçen 
sürede çıkan veya daha geniş boyutlara varan so-
runlarla savaşmak için UNESCO’nun yapması 
gerekenleri saptamak amacıyla, geçen Haziran 
ayında UNESCO’da yapılan toplantıda, UNES-
CO Kürsüsü sahibi olan Merkezimiz Müdürü-
nün İngilizce olarak yaptığı konuşmanın Türk-
çesini de Bültenimizde bulacaksınız.

“Haberler”de ise yalnızca “olumlu” haberler 
vermekle yetindik.

***

Okurlara
“UNESCO’ya Verilen İnsan Hakları Görevini 

Bugünün Koşullarına Uyarlamak: 
Alınan Dersler ve Geleceğe İlişkin Perspektifler” *

İoanna Kuçuradi

70’li yılların sonlarında (1978’de), yani yaklaşık 40 yıl önce, Kahire’de yaptığım 
bir konuşmada şu soruları sormuştum: 19. yüzyıl 20. yüzyıla neleri aktardı? Ve 
kökten bir değişiklik olmazsa, 20. yüzyıl ne aktaracak 21. yüzyıla?

19. yüzyıl başkaldırma gerekliliği düşüncesini 20. yüzyıla aktardı; bu düşünce de 
gitgide öylesine bir gerçek oldu ki, ölüm saçan başkaldırma çağın geleneği oldu. 
Ve uluslararası politikada, bir “devrim”le temel bazı değişiklikler olmazsa, 20. 
yüzyılın 21. yüzyıla aktaracaklarının başında bu gelenek gelir” 1

Böyle kökten bir değişiklik olmadı. Aksine, Birleşmiş Milletlerin iyi niyetli çaba-
larına rağmen, şiddet ve terörizm bütün dünyada arttı, artmaya da devam ediyor. 
11 Eylül (2001) 21. yüzyılın başına damgasını vurdu. Canlı bombalar, son yirmi 
yılda terörizmin ana silahı oldu, olmakta da devam ediyor. Adsız “düşman”a kar-
şı silah olarak kullanılmak üzere kendilerini “sunan”ların sayısı gitgide artıyor, 
bu da terörle savaşmayı neredeyse olanaksız kılıyor. 

BM’nin 2002 İnsansal Gelişme Raporunda şu çarpıcı cümleyi okuyoruz: “Eko-
nomik, siyasal ve teknolojik bakımdan dünyamız bukadar özgür hiç olmamıştı  ̶ 
bukadar adaletsiz”. Şiddet, terör ve yoksulluk, günümüzün ana özelliklerini oluş-
turuyor. 

Eskiçağdan Ortaçağa geçerken  ̶ bir sinkretizm çağı olan, ama çağımızdan çok 
daha az sayıda insanın yaşadığı ve Plotinos’la, Ortadoğu’da başlayan bir çağ olan 
Ortaçağa geçerken ̶ , o dönemle birçok olgusal benzerlikleri olan çağımızın ana 
sorunları karşısında UNESCO, bir İnsan Hakları Stratejisi oluşturma inisyatifini 
aldı. Bu Stratejinin genel amacı, “küreselleşme çağında insan haklarının geliş-
tirilmesine katkıda bulunmak ve UNESCO’nun insan haklarının korunmasını 
teşvik etmedeki özel rolünü, özellikle eğitim ve araştırma yoluyla, yeniden te-
yid etmek ve yetki alanının içinde bu hakları korumak”, bu arada da standartlar 
geliştirmek ve denetlemekti. Bu Strateji geliştirildi, ama  ̶ Dünya İnsan Hakları 
Eğitimi Onyılıyla olduğu gibi ̶  yeterince uygulanmadı. 

Şimdi de, son gelişmeler karşısında  ̶ yani canlı bombalarıyla terörizmin ve şid-
detin artışı karşısında ̶  20. yüzyılın bu musibetleriyle savaşmak için seçtiğimiz 
yolları yeniden düşünmek yerinde olur.                                           
                                                                                                 (Devamı 5. sayfada)

UNESCO 
Felsefe ve İnsan 
Hakları Kürsüsü
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Milliyet Gazetesi Ombudsmanı (Okur Temsilci-
si) Belma Akçura ile gazetecinin insana yakışır 
bir şekilde mesleğini icra etmesinin nasıl müm-
kün olacağını, insan hakları bilgisinin gazeteci 
için önemini, hak gazeteciliğini, medyadaki so-
runları ve bu sorunların çözümünde gazeteci-
ye düşen görevleri konuştuk. Evet, gazetecilik 
yapmanın zor olduğu ülkelerden birinde yaşı-
yoruz. Basın tarihimiz hapse atılan, darp edilen, 
öldürülen, işi elinden alınan, haberleri sansür-
lenen gazeteci örnekleriyle dolu. Akçura, basın 
özgürlüğü sorununun çözümünün demokrasiye, 
insan haklarına, hukuka, adalete inanan bir top-
lumdan geçtiğini vurguluyor. Değişen medyaya 
da dikkat çeken Akçura “Dünya hızla değiyor. 
Medyanın bu değişimde rolü büyük. Ancak medya 
da değişiyor. Yeni medya düzeninde hepimiz yeni 
kavramlar, yeni değerler, yeni bir dil ve hatta yep-
yeni sorunlarla karşı karşıyayız” diyor.

SÖYLEŞİ: Elif N. Hamidi

Hangi meslekten olursa olsun kişinin her şeyden 
önce insan olmayı başarması, insanlaşması 
gerekiyor ki, insana yakışır bir şekilde mesleğini 
icra etsin. “İyi gazeteci” olmanın, yani gazeteci 
olmaktan önce insan olmanın yolu nerden geçiyor 
sizce?

Sizin de belirttiğiniz gibi ‘iyi gazeteci’ olmanın 
yolu, elbette ve öncelikle insan olmaktan geçiyor. 
Günümüzde ise “iyi gazeteci” tanımı popüler kül-
türle birlikte görsel bir şova dönüştü. Mesleğini 
değil, kendisini öne çıkartan gazetecilerin olduğu 
bir dönemden geçiyoruz. The New Yorker’ın 31 
yıllık eleştirmen ve yazarına “Gazetecilerin, sa-
dece Beyaz Saray’ın  raporlarını değil, özellikle 

gazetecilikle ilgili olarak kitapları ciddiyetle oku-
ma zorunluluklarının olup olmadığı”nı soruyorlar. 
Gopnik “Kabaca ve mantıksızca söylersek, hepi-
niz Stendhal’i okumalısınız” der. Kitapları “dün-
yayı tam olarak görebilmenin tek yolu” olarak ta-
nımlar. Gerçek şu ki, okumuyoruz. Öğrendiğimiz 
iki-üç kelimeyle bütün hayatımızı, insanlığımızı ya 
tanımlamaya ya da sorgulamaya çalışıyoruz. Oysa 
insanı büyüten, geliştiren bilgidir. İoanna Kuçura-
di yıllar önce şöyle demişti; “İnsanlık onuru sizin 
başına gelen bir şeyle ilgili değildir. İnsanlık onuru, 
başkasının başına gelen bir olaya karşı sizin nasıl 
tutum sergilediğinizdir.” Bu sözleri, benim meslek 
hayatıma, haberciliğime bütün bakış açımı değiştir-
mişti. Gerçekten de insanlık onurunu bilmeyen bir 
insanın iyi gazeteci olması mümkün değil. Önce 
o onuru kazanmayı ve korumayı bilmek gerekir.   

Son yıllarda iletişim fakültelerinde insan hakları 
dersleri veriliyor. İnsan hakları eğitimi almanın, 
felsefî-etik bilgiye sahip olmanın gazeteci için 
önemi nedir? 

İnsan hakları alanında yaşanan bütün mağduri-
yetlerde medyanın da büyük bir sorumluluğu var. 
Medya ve sosyal medya üzerinden yapılan birçok 
araştırma, bugün dünya genelinde özellikle nefret 
söyleminde bir artış olduğu yönünde. Medyada 
ırkçı, ayırımcı, önyargılı haber ve yazılar sorunun 
yeniden üretilmesi ve meşrulaştırılması konusunda 
hâlâ sorunlu bir alana işaret etmekte. 

Nefret suçları ve söylemi üzerine yapılan çalışma-
lar, sadece nefret profilini ortaya koymuyor. Aynı 
zamanda yıllar içerisinde nefret söylemi ve suçunun 
kamuoyunda yarattığı algı ve nasıl yol aldığı konu-
sunda da önemli bir “ipucu” veriyor. Bunu medya 
yapıyor. Oysa birlikte yaşamayı, kimseyi hedef ha-
line getirmeden yeni bir dil yaratmayı öğrenmek 

Söyleşi

Milliyet Gazetesi Ombudsmanı Belma AKÇURA
“MEDYANIN  GENEL  DURUMU GAZETECİLİĞİNİZİN DE SINIRLARINI ÇİZİYOR”
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zorundayız. Bunu da ancak iletişim fakültelerinde 
insan hakları dersleri vererek sağlayabiliriz. Dola-
yısıyla bu dersi almanın, zorunlu hale getirilmesi 
gerektiğine inanıyorum.  

“Toplumsal nefret, eğitim  ve zihniyet sorunudur. 
Bu konuda en büyük görevlerden biri de medya-
ya düşüyor” diyorsunuz bir yazınızda. Ne var ki 
medyada toplumsal nefreti körükleyen, toplumda-
ki fay hatlarını harekete geçiren bir dilin hakim 
olduğunu görüyoruz. Bu dilin değişmesi çok mu 
zor? Bu konuda gazeteci olarak kişiye düşen gö-
revler nelerdir? 

Dünya hızla değiyor. Medyanın bu değişimde rolü 
büyük. Ancak medya da değişiyor. Yeni medya dü-
zeninde hepimiz yeni kavramlar, yeni değerler, yeni 
bir dil ve hatta yepyeni sorunlarla karşı karşıyayız. 
Ve çalışıyoruz. Altan Öymen’in başkanlığında Tür-
kiye Gazeteciler Hak ve Sorumluluk Bildirgesini 
güncelliyoruz. Sosyal medyadaki gelişmeleri de 
dikkate alarak Bildirgeye yeni maddeler ekliyoruz. 
Komisyon olarak Türkiye medyasının ötekileştiren, 
nefret söyleminde bulunan, ırkçılık, ayırımcılık, 
cinsiyetçilik yapan, hedef gösteren yayın politi-
kalarını meslek etiği açısından incelemeye aldık. 
Yapılan değerlendirmelere son şeklini verdik ve 
kamuoyuyla da paylaşılacak. Kendi bünyemizde de 
bu ilkeleri belirliyoruz. Ben Milliyet adına meslek 
ilkelerini yeniden yazdım, Faruk Bildirici Hürri-
yet’te bunu yaptı. Ve yine Faruk Bildirici’nin öne-
risiyle Anadolu Ajansı son olarak kaza haberlerinin 
etik kurallarını bütün gazetelerin de desteğini alarak 
yeniledi. Bu çalışmaların bütün medya organlarında 
yaygınlaşmasını önemsiyoruz.

“Medya editörlerinin dikkat etmesi gereken şey, 
nefret söylemi ile düşünce özgürlüğü arasındaki o 
ince çizgidir” diyorsunuz aynı yazıda. O ince çiz-
giyi aşmamak nasıl mümkün kılınabilir? 

Habercilerin uyması gereken kurallar var. Hedef 
gösteremez, ayırımcılık yapamaz, kimseyi aşağıla-

yamaz, savaş ve şiddet kışkırtıcılığı yapamaz, nef-
ret söyleminde bulunamaz. Haber dili bu nedenle 
önemlidir. Bu ülkede etnik kökene dayalı olarak 
üç farklı grup, dini kökene bağlı olarak altı fark-
lı grup, millî aidiyete bağlı olarak dört farklı grup 
nefret söyleminin öznesi olmaya devam ediyorsa, 
editörlerin bu haberlerdeki o ince çizgiyi yakala-
ması gerekir. Örneğin mültecilerle ilgili haberler. 
Hoşlanmayabilirsiniz, ama her hırsızlık olayında 
başına ‘Suriyeli’ diye yazarsanız, toplumsal algıyı 
bir süre sonra ‘huzurumuzu bozuyorlar’ endişesiyle 
nefret suçuna dönüştürürsünüz. Çizgi burada: soru-
nu yazmak yetmez, o soruna bir gazeteci olarak bu-
nun siyasî sorumluluğunu hatırlatmak, hatta çözüm 
üretmek zorundasınız. Mültecilerle ilgili toplumda 
var olan yargıları besleyen kim? Bu algıyı yaratan, 
medya mı toplumun kendisi mi? Yoksa ikisi birlikte 
mi? Mülteci haberlerini yaparken bu sorulara doğru 
yanıt verebilmemiz için, biraz siyaset ve insan hak-
ları hukuku bilmemiz gerekiyor. 

“Hak gazeteciliği” nedir tam olarak? Hak haber-
ciliği, yurttaş gazeteciliği, barış gazeteciliği gibi 
yeni habercilik anlayışları ne zaman ve nasıl or-
taya çıktı? 

Hak haberciliği ile barış gazeteciliğinin çıkış nokta-
sı aynı: farklılıkların sesini duyurmak, bütün seslere 
eşit mesafede durmak ve gerçeği objektif bir dille 
sunmak. Hak haberciliği, insanı merkezine alıyor, 
yani haber ve bilginin niteliğini ve haberciliği in-
san hakları açısından sorgulanma hali diyebiliriz. 
Barış gazeteciliği de haber ve yorumlarda çatışmacı 
değil, barış gazeteciliğini esas alıyor, taraflara eşit 
mesafede durarak, sansasyonel habercilikten kaçı-
narak. Çatışmaların görünür ve anlık etkileri yeri-
ne uzun vadeli ve travmatik etkilerine odaklanıyor. 
Buradaki en hassas nokta ise kamunun doğru bil-
gi edinme hakkı ile terör propagandası arasındaki 
farkı gözetmek. Profesyonel mesleği gazetecilik 
olmayan, sosyal paylaşım sitelerini haber amaçlı 
kullanan “yurttaş gazeteciliği” ise haberin oluş-
ma sürecinde yurttaşlara söz hakkı tanıyarak ka-
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musal alanda tartışma ortamını yaratmak. Ancak 
bu yeni bir kavram değil, 1990’lardan beri var, 
ama yurttaş gazeteciliği bizde henüz yeterince 
yaşam alanı bulamadı. 

Bu yeni habercilik anlayışları gazeteciliğin yi-
tirdiği itibarı geri kazanmasını sağlayacak al-
ternatifler olarak görülüyor. Gazetecilik mes-
leğinin eski itibarını geri kazanmasında hak 
gazeteciliği nasıl bir rol oynayabilir sizce?

Meslekî itibar dediğimiz şey, hangi koşullarda 
nasıl gazetecilik yaptığınız ya da yapmak zorun-
da bırakıldığınızla ilgili bir durumdur. Medyanın 
genel durumu gazeteciliğinizin de sınırlarını çi-
ziyor. Sosyal medyadaki bilgi kirliliği arttıkça, 
kaliteli ve doğru habere ihtiyaç duyan okur sayı-
sı da artacaktır.  

Gazetecilikteki bu ayrımlar, gazetecinin mes-
leğini yaparken insan olmaktan gelen sorum-
luluğunu acaba görünmez kılmıyor mu? Yani 
hangi alanda haber üretirse üretsin gazetecinin 
aslî işinin insan haklarını korumak olduğunun 
ya da olması gerektiğinin göz ardı edilmesine 
yol açmıyor mu?

Bir sorunu görünmez kılmak, görüneni çarpıt-
mak kadar problemlidir. Dolayısıyla insan hakla-
rı konusundaki durumumuz, “medya birleştiren 
mi, ayrıştıran mı?” sorusuna vereceğiniz yanıtta 
gizlidir. Meslekî kural: düşün, sorgula, araştır, 
yaz. Yani dürüst ol, herkese eşit mesafede dur, 
herkesin sesi ol, süzgeçten geçirmeden asla yaz-
ma. Gazetecinin taraf olma hali tam da budur. 
Bunlar ahlakî açıdan zaten hepimizin öğrenmesi 
gereken kurallar ve öğrenmek zorundayız. Bun-
ları gözardı eden, zaten bu mesleği yapmasın. 

Türkiye Gazetecilik Hak ve Sorumluluk Bil-
dirgesi’nde, gazetecinin temel görevleri ve il-
keleriyle ilgili olarak şu madde yer alıyor: 
“Gazeteci her türlü baskıyı reddeder ve çalış-

tığı basın-yayın organındaki yöneticileri dı-
şında kimseden işiyle ilgili talimat alamaz”. 
Bunu başarabilmesi için bir gazetecinin nasıl bir 
donanımı olmalı? 

Meslekî donanım gazeteciliğin ne “olduğundan” 
çok, ne “olmadığını” bilmekle ilgilidir. Bildiği-
miz şu: Gazeteci kamuoyunun doğru bilgilen-
dirilme hakkından sorumludur. Evet, bunu bi-
liyoruz, ama ne yapmaması gerektiğini bilmesi 
başarının anahtarıdır. Örneğin kendi haberini 
sansürlememelidir. İfade özgürlüğünün sınırsız 
olmadığını bilmelidir, ama ifade özgürlüğünün 
sadece olumlu karşılanan, zararsız haber ya da 
düşünceleri değil, aynı zamanda “devleti şok 
eden, inciten, rahatsızlık veren” düşünceleri de 
kapsadığını bilmelidir. Ya da gazeteci, iklim de-
ğişikliğinin nedenleri ve olası sonuçları konu-
sunda vatandaşları bilgilendirmelidir, ama aynı 
zamanda hükümetlerin, şirketlerin veya güç 
odaklarının yönlendirmeleriyle hareket etmeme-
si gerektiğini de bilmelidir.    

Özgür basın için, gazetecilerin ne gibi haklara 
sahip olmaları gerekiyor? Bu konudaki sorun-
ların çözümü için atılması gereken adımlar ne-
lerdir?

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Tur-
gay Olcayto üç yıl önce, Basın Özgürlüğü İçin 
Mücadele Günü’nde öldürülen, darp edilen, 
işsiz bırakılan, haberleri sansürlenen gazeteci-
lere dikkat çekerek, “Sistem tarafından mes-
leğimizin düşürüldüğü güç durumu yüreğimiz 
burkularak izliyoruz” demişti. Üç yıl sonra, 
1989 yılından bu yana verilen Basın Özgürlü-
ğü Ödüllerinin ülkenin ve medyanın bulunduğu 
koşullar nedeniyle bu yıl ilk kez verilmeyece-
ğini duyurdu. Bu, bugün basın özgürlüğü ko-
nusunda geldiğimiz noktayı özetliyor, sanırım. 
Bu sorunun çözümü ise demokrasiye, insan 
haklarına, hukuka, adalete inanan bir toplum-
dan geçer. 

Söyleşi
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