
yinMisiniNci yüzyıLIN BAşINDA
İXSİ,N HAKLARINI KORUMADA

KARŞrLAŞILAN SORUNLAR

Yayıma Hux,ırlayan:

İoanna Kuçuradi

,I,, c. N,l,\t.TEPE üNiVERsiTEsi
irsrı Hrxırnl.\R\Şlllt\| \ \ [ l \(;( l..\\| \ \|F.RKEli

t N }:\( O FELSEFE \ E i\ı,,,\\ ll \KLARl Ki' üüsi'si'

isTANBUL 20ı ı



Yıı.t, ı nı a I I ıı:,ı ı l ıJ,u n :

ıoııını kucuı,ıcli

Kıılıuk 7'ıısıırııııı

N,lcr\,c 1\)rı)

YayıınIıyın
T.('. Maltepe Üııiveısitesi

İnsan Hakları Araşlırnla ve Uygulınrı Mçrkezi ve

UNESC() Fclsçlb ve İnsaıı Llakiarı Kiirstisü Yavın]ırı: 3

Ruskı ('ilı
]'clikııı l] ı. ı ııı

Maıınıra Eğitinı Kiiyü 3,1E57 Maltepe r lstanL)ul

Tcl: +90 - 216 - 626 l0 50 / 220E

Fıks: +90 _ 216 626 l l 25

lıttlı: ], insınhıklaı,i.ıııılıçl,ıc,cdıı.lr,'

Bu kitaptaki bildirilçrdc ifiıdç edjleıı likirlerdcıı ve ılıılarda ycr ılıİr ()lıyl.ırln scçı-

nıi ile srıııtış biçimiılden biIditi sahipleri sıırı,ınrludur,

lı ınıil: insaııheklıriıı n,ıılı,: pc..d u.l ı

IS}]N 97E 975,67(ı0-.15- l

C-l'.C. Maltepc Üıivcrsitesi İnsaıı Hıkları Aı,aştıı,nla vc Uygu]anliü Mçı,kezi.

UNESC() l-elsc,li ı,e İnsan Hıkları Ki]rsiisü



I

İ çi ndekiler

Önsöz ..............,......

Açılış KonıışıııaIurı

Malte pe U ıı iversitesi Rektijrii
Prııf. Dr. Aytekiıı Berknıan'ıı,ı
Koıırışı,nası

T.C. Maltepe ün ivcrsitcsi
İnsan Hakları Araştün],üa ve Uygulaııa Merkezi Maidaifü
Prııf, Dr. İııunnu K uç araıli' ıı,iı,ı

K,ıııuşma.l

Birinı,i Bi)liinı

yoksulluk soruııu

İıısan HakIarını Yi'nelik bir Tchdiı ()larak Yoksul]uk
H iiscyin dıal ......

İı,ısan Haklırı İIılal]erinc Yol Açan Rclııriklcr
I)en,ıokrasi-İnsan IIakları İki]cııi
Btliil Çıııu AsiiLan

9

]]

Büyüycn Yoksulluk ve Yoksrıı,ıluk Sorunu Karşısında İnsan Hakları Tar-
tlŞl,nalarl
Meryeın Koray.... ...............................41

39

ikin.,i Bijtiı ı

RiIgisiıl i k ı,e G iirii n ii nıIui

l(]5

1Il



Insan Hakları r,c Gür,cnlik Ilişkisi Uzcrinc
İhrulıiııı Ö. Kııhııgl u........-. -...

l.]ciinL,ii Riiliiırı

Terijr vt Gijriiıı iinıl tri

lIı.ıkrık Dcvlcli r.,c Tcıiir
Fulıl Sağlanı

('anlı l]ıını[-ıalaı,
Ccnıııl Giiıal .....

D ijr{l iin( ii B ijl ii ırı

Kitle Ilelişinı -4raçIorınııı lnsaıı Hakları lhIallarinıltki Rolii

Ycni tiıbcrcilik Arıyışları ı.,c I Iak ()daklı Iiabcrcilik
Seıılu Alau l.uş....

katkıda Bulu nanlar

]ll

l]5

... l]9

,. 1.19

l69

119

IV



oNSoZ

Elinizdcki kitap. lnsan Hak]arı Merkezin,ıizin düzenlcdiği ilk kon-

l'cransta sunulan bir kısııı,ı bildirilcrin metiı,ılerindcn olı.ışuyor.

Kont'eransııı programına uygun olarak bu bildiriler. iıısan hak]arı

ihlallerine yol açan bellı başlı ncdcnler üzerinde yoksrılluk, terör. ayırüm

cılık ve bunların olduğu kadar diğer birçok sorrıı,ıun da temelindc bıı]ııırın

bilgisizlik üzeriı,ıde yoğuı,ıIaşıyor. Vc cn öııeıı-ılisi. bu bildirilcrde tartışı-

laı,ılat. iı,ısan hakları ihlal]eri yaparak iıısaı,ı lıaklarınııı korrınaıııiıyıe iığ ııı ı ı c

dünya düzeyindc ıçlık. eğitiıısızlik. tedavi cdilebilir hasta]üklardın iilümler

deVam ettiği Siirece inSan (»]urunun korunaı,ıayacağl n ı göSteriyor.

Bildiri ıı-ıetinlerini bizc göndererek bu kitabı gecikmelı de olsa ya-

yın,ı layabilmemizi sağladıkları için değerli ıne slekdaşlarıma ve kitabın bas-

kıya hazıı-lan:nasında bana yardımları için Mustıli Koç'a teşekkürleriııri

Sunarlm,

Istanbrıl. Ağustos 20I 0 Ioanna Kı-ıçı"ırac,li

İırsan Hakları Gününü kutlamık aı,ı,ıacıyla dtizenlediğimız bu kon-

l'erans. İstanbul ValiIiği ile Maltepe Kayı-rıakamlığının işbirliğiyle, ]0 ve ] l

AraIık 2007 günlcrindc yapıldı.



canlı Bombglar
Cemal Güzel

Diğer soruna, tcröre gelince... -ferör, kısaca, siyasi bir anııç için,

birileıindc psikolqik elki yaratınak için başvurulan şiddcl ey)emi olarak

1irnümland]ğında, tcröre başvurulma aınacındı bir değişiklik oln,]adIğı orla_

cladır. Aı,ııa terijrün aldüğt görünüıİler. teriirıi uVgulama biçiııleri günü-

müzde oldukça değişmiştir.

'I'erör sözkiınusu tılduğundı. çcşitli yerlerclen Iıarekctle birlakın,ı

sınıllama]ar yapılıbılir. Örneksc. tcrör cylcmini ıerçekleştirenler bakıırıın-

dan. 1crörün kurbaı,ıları bakınıındaı,ı. tcrajre başvuru]ı]la tcrekçeleri bakı-

İçine girdiğimiz şu yeni ytizyılın hcıncn başında, geride bıraktığı-

ıü,üüz yüzyüldan dcvrıldığııı-ıız öı,ıeı-rı|i sorunIar var. YoksulIuk ile terörizm de

bu sorunlardan başlıcaları. Bu ikisi. yine. jnsan hakIarıı,ıı korunıada karşıla-

şıian cn öneünli iki sorun. (Bu siırunlara "insan lıakları"nııı retiırik olarirk

kullaı,ıılması da eklenebilir.) (icrck ytıksulluk gerekse terör şiddcl içerir.

Suç kaynağı olarak gtirdüğümüz için yoksullırdaır korkarız; hastalık kay-

nağı olarak görüp uzak dururuz. Böylelik]e oırları tecrit edcriz. ayrıııcılığa
ıııaruz bırakırız. yoksrıllar hak talebi bakıııılıdan cla zt,ır rlurumdadırlar.



lnlıtdan

Terör eyleııinc bışvrıranlar bakıııııı,ıdaıı yapılan sıı,ııf'laına]ardıı. sı-

nıf'laınayı yapıııııı bakış açısı bu sıııı1'1ındırı,ı,ıalrırın bambaşka g(iriinüü],]ler

alınası _qibi bir sonı,ıç doğurmaktadlr. Teriir konusuııda çalışmaları olaüı

Waltel l-e Quer'c bıkılırsa, terörc başvuı,anlar bireylcr ya da birtakıııı ör-

gütletdir- Yıni gticü ku]lanıııaıııı,ı ıneşru sılıibi olnıayaı,ılirr. Noaıı,ı

Chonısky gibi düşüııiirJcrsc ıerörün asıl dcvlct eliyle geıçckJcştirildiği gö-

riişilnü savuııullaı,. Yani gücü kı.ıllıııınanın meşru sirhibi o]anlar tarallndan.

De\lct tcıörüyle de. tcfijrün -'sonuç aIıcı" cn ctk]li yol olduğı-ı tcscil edilıııiş

olur. t]ütütıiiylc ideolojik olduğu için en tartüşünalt sıı,ııtlaı,ıdırııa bu gibi

g(j[ünnrcktedir.

Terör eylcıııini gerçek leşt ircn lcı,iıı kendileriı,ıi ftdı etıııeIeri iirncği

yeni değildir, 'I-arıhte bilincn ilk intıhat saldırıları Haşşaşiler taratlııdaıı

gerçeklcştırilıniştir, Bıı saldırılarda asıl dehşcı vcrici olan, saldırıyı gerçek-

leştireııiıı kaçı,ıa olaııığı varkeıı kıçıııayıp öldürülmcyi bekleınesidir. Bu

tutum saldüI]n]n dchşetiıi dahı da artınııaktarlır.

Bu yajntcn,]. yani tcriır cyieııini gerçcklcştirenin kendisini t'eda el-

nıcsi. XX. yüzyılıı,ı siınlırıııda yeniden uygı.ılaı,ıır o]ur. Tcriirdc yeı,ıi tiiiııcııı

diye adlandırıJıbi]ccck tı]an dtincürl. l7 yaşında Miislilırlaıı bir kız çt,cıığu-

nun l9lJ2 Kısıınıııda Ciüncy Lübnın'ıliıki Suı,kcııtıııde İsrıil işı:ıl kuvve!

Ieı,inin karargihıııa yaptüğı bir saldırıyla başlıdı denebilir. Saldırı srınrıcrı

sekiz katlı bina yıkılnıış. aralarında Filistinli ile Liibııaıılı ıııahküınlırııı da

bulııııduğu 89 kişı öln,ıüştür.

l)ahı sııııı,aki sılilırı 2] I-kinı l98_] tıı,ilıiııdc gerçcklcştiıi]nriştlr
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Bu, bır defada eıı çok kurban verilen ilk terör saldırısıdır. Cüney [3ey-

rut'taki ABD deniz piyadelcri karargilrııra bir ton patlayıcı yüklü kamyonla

yapılan bombalı saldırıda 24l kişi ölüı. Bu eyleın sonuç alıcı olur; ABD
ıJcn iz piyadeIcrı Beyruı'ıan çckilir,

Sonrasındı da, aralarında 2l Mayıs l99l'de Hindistan devJet baş-

kanı Raliv Gandhi'nin öIdüIüldüğü saldırı da olmak üzere, yüzlerce boınba-

iı intihar saldırısı olur. Bu saldırıların zirı,esi de ll Eylti| 20()l'dc Nerv

York'ta Dünya Ticarct ()rgütüne yapılaıı saldırı tılur.

ll Eyiül 200l tarihi, büyiik. kanlı bir teröı, eyleıııinc işar(,t (,ttiği

kadar. devlet telöründe de öneı,ı,ıli bir değişiklige işare| edeı,, ÖzelIikle So-

ğuk Savaş döneırıinde solcu ya da sağcı örgütlef eliylc. yani taşeronlar eliy-
le yürütülen devlet terörü. işi taşeronlara vennek. stını-ıç a|ıcı olmayacaktır

diye düşünülerek doğrudan teröre maruz kalan devlet eliyle gerçekleştirilir;

kısasa kısas uygulanır.

İslamcı teriir örgütlerinden birinın üst düzey yöneticisinin "biziıı
"l'oınahau,k alacak paramız yok" sözü, aslında canlı boıı,ıbalara ııeden gerek

duyulduğunun çarpıcı bir özetidir. Denk olı,ırayaıı güçleriı,ı karşı kırşıya
gelmesiııiı,ı sonuçlarından biri de budur.

Terijre naruz ka]an ülkeler, genellikle teknolojik bakımdan geliş_

ıniş oIan Batılı iilkelerdir. Buniar doğrudan karşılık vermeyi seçtikIerinde.

çıtüşmaya ınaruz kalan, ytıksul iilkclcrdir. DoJayısıylı da gücii denk hale

gcl.irmcnin bir yolunrı bulııak gerekınektedir. (iücü denk hale ge,tiı,ıııcnin

yolu tıiarak da can|ı boınbaIar bultıııınuştur.
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Canlı boıııbalır. bittakıııı Avrupa illkclcrinde tle eyleıı,ı gcrçcklcş-

lirıııiş olmakla birlikte. ığırlıklı olaı,ak eyleınlerini ()rlıdoğu ülke]erindc

gcrçcklcştirm ckted ir]er. (]cıellik]c birkaç ctııenin biraraya gclı,ırcsi caı,ılı

brııı,ıba]arın sayısını arttırmıştır. I--t ırıe n ]erdeıı birisi bu bölgedeki Arıp dtin-

yrrsınııı kcndi "küItiirlcrini aşağülann]ış" olarak görnıeleridir. Bu duygudan

iince Arap nıilliyctçiliğiyle. sonra da si,ısyılizı,ıılc kurtuJı,ı,ıaya çalışııışlardır.
l98() soıırası da ycı,ıideıı gelcnckscl yapıya dajnilş çabas! olmuş, şcriat yiine-

tiı,ı,ı iı,ıe ulaşn,ıaya çalışırı ışlardır.

Bu dııygu kiircscllcşıncnin soııııcu trIarık l9E() soıırası iyicc giiç-

leıııniştir. ('iinkü kiiteselleşıne. [Jçiincti Diinyaıııı,ı Balı gibi olıııa hayalIeri-

ni yıkn,ııştır. Ayrıca iki bltıklu dtinyanın 1,ıkılıp ycrini tck kutup]u diinyı!,a

bırakıııiısı, sözkoı,ıusu ülkeleri daha giiçstiz külnrıştır. (iünkü bu ülkeler iki

kuttıplu clünyada 1"ı Sovyctlcr Birliği'nin ya iia Aı,ı,ıcrika'nıı,ı yaııında ycr

alarak "sıygı giırilyotlardı". L]u durrını iırtadan kalkıırca "saygü gijrme^^ de

0ı-tadan ka]kl]ıüşlır, (itlçlü olııayaı]!n lek sı\,aş biçiıııi de terör olıl-üuştur.

Brılı-ının cn ctkıli silah da canlı btııııbalardır: "l)üşnranın sıhip olduğıı si-

lahlar bizde yok. Bı-ı ııcdcı,ılc en ı,]eşru yol şehitlik ı,ı,ıcrtc[-ıes id ir".

l)iişııınııı sahip olduğu si]aIıların kcndilcrindc tılı,ı,ıaı,ıası, şclıillik
ıncrtcbcsini en ıneş[Lı yol iılartrk gajrı]e soııLıcLılıLı dtığıırııırışlur. Küresel

cŞitSjZ]ik ii]keler]e birlikıc. bu ii]ke]erdeki insanlırı da bireysel olarak ctki-

lcıııcyc başlaı,ı,ıış: ytıksulluk. gclcccğc dııyulan timitsiı]ik, ıdılctsizlikler
kişilcrin davranışlarını tılııııısuz ctkilcnriştir. Yani tııpluııısıJ çaresizligin.

kızgınlığııı cgcııcn oIduğrı iırtaıı,ılar bu insanlarıı,ı benlik kaybına yol açaır

ı,ıarsizıııi bcslcııcktcdir. Aklı karışııış birlakıııı iırsanlar. yaşıiiıkları aşırı

çarcsizIik drıygusunu. "lıınalik kişilik 1rığuıılaşınasıyla". zaman zaıIan aşırı

lcpkilcrlc açığa vrırıııaktadırlır. yaı,ıi cııılı boıı,ıba rılııakladırIır, Bu rulısal

tııtun,ıIar iilcolo.jik dcslcklerle kişileri canlı boınba olmaya sevk cdcbilmek-
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tedir. Sri l,anka ile PKK örnekleri buııun dışında olnıakla birlikte, dinsel

kayıraklı tcröIün artmasıyla intihar saldırıları arasında sıkı bir bağ olduğu

görülmektedir.

Dinci tcrör ijrgütleri l970'li yılların sonunda ortaya çıkmış (eski-

lerdeı,ı bir Müslüman Kaı,deşler vardır),90'lı yıllarııı ortasına gelindiğin-

deyse terör örgütleriııilı dörtte blri dinsel köken]i hale geln]iştir. 95'te terör

saldırılarının yinc dörtte birinden, ölümlü saldtrıların da yüzdc clli sekizin-

den Müslüınan örgüt]er sorul]]lu olınuştuı,.

Canlı btıııbalar gcnclliklc Sri Lanka'daki Tamil, Elan,ı Kurtuluş

Kaphnları. Hizbu]lıh. Hamas. İslami ( ihaı. ('czıyir'deki SiIalılı İslami

Cephe. Köktenci Sihler, PKK, El Kaide gibi örgütler tarallndan kullanıl-

maktadır.

Japon aşırı dinci Aum Tarikatı Tokyo metrosuna zehirli gaz saldırı-

sı düzenlemiş, J2 kişiyi öldiirüp 5000 kişiyi de yaralaınıştır. Fanatik bir

hıristiyan olan Tiınothy Mc Vcigh (]k]ıhoma'da bir kaııru binasııra bombalı

saldırı düzeniemiş, l68 kişinin ölüıniiı,ıe neden olmr.ıştur. Mısır'ın I-uksor

kcntindc 5t] kişi öIdürülıı,ıüştür. Bu saldırııl;ı asıl hcdel İsrıilli ıuristler o]-

ı,ıakla birlikte, saldırıda yaşamJarını yitirenIerin öneınli bir kısmı Alınaıı
vatandaşıydı. SaIdırıyı üstlcıcı grubun lidcri "kAllr]crin hcpsi aynı" dcıniş

ti. Bu açıklama teriirün kurbanIarı bakııı,ıından yapülan terarr ayrıınıı,ıı da

değiştirmektedir. Bclli bir dindcn olanı. Yahudi olanı cczalandırmak ama-

cıyla yapılan eylemiıı kurbanları Hıristiyan olunca yine bir "k6fll' öldüriil-

ınüş olııakta, tcrajlü gerçekleştirenlerin kalasındaki bijlüntü oldukça kaba

bir bölüntü olııaktadır: bizden-bizden olı,ı,ıayaı,ı,

Kendi]erini dünyasal bir güce değil de 1'aııtı'ya karşı sorumlrı I,ıis-

setmektedirler. Ölmekten çekil,ımeınektc, yaptıklarlııl terör olarak görme-
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ı]ıekte, kuİbanlarlnl Seçerken de pek ayrım göZetınemekledirlcr. "Tanrl

aşkına. Tanrı rığı,una ölerck kazanıIan şehitlik ıııerlebcsinin çok iize| bır şey

oIduğu" zih inIcre kaz ı ü,ü ı,ı,ı ı şt ı r.

Stırun]arı çözı,ı,ıenin tek yoIunun intilıar saldırısıyla düşınaı,ıı yok

etıı,ıek oItiuğu vurgulanıytır.

lsrailIi psikolog Ariel Merari 5()'den l'azla canlı bombanın stısyaI

çevresini araştürıIış. araşlürüıa srınucu caıılı bombalar arasında ne ortak bir

karakter yapısı. ne de pa«ılo.jik bir kiıı,ılik özelIiği sıptanınıştır. Saldırganlar

ortalaıııa 22 yaşIarında. 1ııplrııııun larklı tabakalarındaıı. t'arklı eğitim dii-

zeylcı,indeıı gelen insanIardan. yani nornıal insanlardın oIuşn,ıakla birlikte.

ağırlığı genellikIe okuıııuş orta sıırı1) ııcnsup iı,ısanIar oluşturmaktad ır.

Yiizcysc] olarak bakıldığıııda "sizin. biziın" gibi insanlardan.

Canlı bomha lipi saIdırılar. başka saldırıIara bakarak dahı kolay

plıırlanmıkta. son ana kadar da denet lc neb ilılıekıcd ir. Brıı,ıun için de uygu-

lan-ıa bakıınıııdaıı daha kirlı. daha garantili sonrıç r.,crıııcktcdir. Saldırgan

arkada hiçbir iz bırakılıaıııakta. yırdını aldığı kişiler hakkında hiçbir bilgi

c]dc ctmek olaıraklı rılnıaıııaktatlır. Her şcydcn öncıırlisi kaçış için. 5 ını işin
en ztır kısı,ııı için bir planlaına yapnrayı gerekt itmeınekted ir. Asıl ijncn,ıIisi

de kendini t'eda etı,ıenin yarallığı dchşct. tcrörtin aıı.ıaçlaründan biri oIan

psikolojik etki yıratıü]ayı t'aziasıyla gerçe k Ieştirünekted ir.

Şu gazete haberi bu konudaki duruı,ı,ıu çarpıcı biçiıııde giıstcrınek-

tedir: Eskiden porno f'ilmlerin satıldığı tezglihlarda arlık kat'a kcsıne eyleı,ı,ı-

lcri ilc intihar saldırılarının gijrüntülendiği lllmlcr satllınaktadır (28 EyliiJ

20()4 tarihli Rldikul ga7.eıes|\,

1,44



'I'erörün bu yeni biçiıııinin cı,ı azından etkisini yitirınesi. yine güçlü

devletlerin iş görınc biçinrlerinı değiştirmcsine bağlı gibi gajrünmcktcdir.

Dcvletiı,ı asıl görevinin. vatandaşlarını olası terair eylemlcrinc karşı koıu-

nıak oIduğu yollu düşünce. bu tiirden devlet teröfül]iiı,ü dayanağını oluştur-

ınaktadür, Bu da kısas uygrılanarak devlet tcrörüntin bu yeni boyutİ taşln-

nıasına nedeı,ı t,ılmuştur. Oysa terijllc miicadelede insan haklarına. I,ıukukun

üsttlnlüğüne. uluslararası Iıukuka saygının yalnızca olanakJı değil. ııutlaka
gcı,ckli olduğu unutı.ılmaınalıdır.

Terajrc kafşı savaş. her an yeni bir tcrör saldürısı olabilir düşüncesi.

tclör yaratn]anın yeni bir yolu olııluşlur. Yani. terör tehlikesi. dcvlcllerin

terör eylemlerine, henı de sert bir biçinıde başvurmirsının gcrckçesi haline

getirilmişlir. Buı,ıı-ı. Avrupa Konseyi Bıkıntır Kon]ilcsi. İnsın Hakları ve

'fcrörlc Mücadcle Hakkında İlkeler^de (Guiılclineı on l!uııcın }iighı.ı und

lhe t'ighl Ag.linS1 TerroriSüıı) diplomatik bir diIle ilıde ctncktedir. Söyle-

nene göre. kitlesel ö|i-inrlerc scbcp olaı,ı terör eylemlcrinc ınarrız kalan dev-

Ictlcrin. tcröre karşılık verme kiınusıında aşırıya kııçtıkları kabu] edilıncktc-

dir, Terör saldırılarından ııırızdarip rılaı,ı devlcllcrc. dcınokıatik bir devletle

bulunaı,ı yasal gtivenceIer bir yana bırakılarak, ateşe ateşle karşılık verırrek

caZip gijriinnrCktcdir.
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