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Giriş

Kaos GL’n�n Avrupa B�rl�ğ� desteğ� �le hayata geç�rd�ğ�

Eş�t Haklar İç�n Savunuculuğu Güçlend�rme Projes�

kapsamında hukuk alanında gerçekleşt�rd�ğ� LGBTİ+

Hakları ve Nefret Söylem� etk�nl�ğ�n�n konuğu Kerem

D�kmen oldu.

D�kmen, etk�nl�k kapsamında nefret söylem�n�n tanımını

ve prat�ktek� �şley�ş�n� katılımcılarla paylaştı.

D�kmen’�n aktardıklarından öne çıkanlar şu şek�ldeyd�:

Nefret söylemi ve nefret suçu

Türk�ye’de son yıllarda nefret söylem� arttı. Bu artıştan

kaynaklı mağdur�yetler de çoğaldı. Gündemden

kaynaklı olarak nefret söylem� daha çok gündem

hal�nde. Nefret söylem�n�n uluslararası cam�a

anlamında üzer�nde mutabakata varılmış b�r tanımı

yok. Bununla b�rl�kte tanımlama g�r�ş�mler� var.

Türk�ye, Avrupa Konsey�’n�n kurucu üyes�. İHAM �lan

ed�ld�ğ�nden bu yana taraf. Türk�ye’n�n taraf olduğu

s�stem bağlamında konsey zem�n�n�n çerçeves�

üzer�nden nefret söylem� tanımına yanıt ver�leb�l�r.

Bakanlar Kurulu Kom�tes� nefret söylem� �fades� şöyle

tanımlar:

“Irkçı nefret�, yabancı düşmanlığını, ant�sem�t�zm�

veya azınlıklara, göçmenlere ve göçmen kökenl�

�nsanlara yönel�k saldırgan m�ll�yetç�l�k, etn�k

merkezc�l�k, ayrımcılık, düşmanlıkla �fade ed�len

hoşgörüsüzlük de dah�l olmak üzere hoşgörüsüzlüğe

dayalı d�ğer nefret b�ç�mler�n� yayan, tahr�k eden,

teşv�k eden, haklı gösteren bütün �fade b�ç�mler�n�

kapsayacak b�ç�mde anlaşılmalıdır”.
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Nefret suçu �se b�raz daha farklıdır. Her şeyden önce b�r

suç. Suç olması onun suç teşk�l eden eylem�n devlet�n

ceza kanununda düzenlenm�ş olmasında gerekl� kılıyor

ve aynı zamanda önyargı sa�k�yle �şlenm�ş b�r suç

eylem�nden bahsetmek gerek�yor. Bu anlamda arada

çok öneml� b�r fark var. Devlet, burada cezalandırma

yetk�s�n� aslında kend� s�yas� yapılanması çerçeves�nde

kullanıyor. Dolayısıyla ceza pol�t�kasıyla yakından �l�şk�l�

fakat nefret söylem� konusunu �lla ceza kanununda

düzenlenmes� gerekm�yor. Ayrım suç olarak düzenlen�p

düzenlenmeme üzer�nden kurulab�l�r.

Nefret söylemi ve Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi arasındaki bağ

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmes�, Kasım 1958’de

Roma’da kabul ed�lm�ş b�r met�n. Bugüne

bakıldığında 71, 72 yıllık b�r sözleşme. Bugün b�rçok

farklı alanda esasında 1950 koşullarında var olmadığı

düşünülen ve daha sonra sorunsallaştırılan temel

�nsan hakları meseleler�ne sözleşme b�r yanıt ver�yor.

Sözleşmen�n buna yanıt vereb�lmes� b�raz da �nsan

hakları mahkemes�n�n sözleşmey� nasıl

yorumladığıyla da �lg�l� b�r konu. Bu anlamda nefret

söylem�n�n tanımlanmaması �lk bakışta b�r zayıflık

olarak görüleb�l�r. 
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Stat�k b�r tanımın yapılmaması, tanım olmamasından

kaynaklı olarak hak �hlal� artab�l�r m� ya da temel hakları

�hlal eden genell�kle devlet�n poz�t�f ya da negat�f

eylemler� açısından yan ç�zme mot�vasyonu sağlayab�l�r

m� g�b� düşünüleb�l�r. Nefret söylem�n�n stat�k b�r

tanımının yapılmaması günün gel�şen �ht�yaçlarına dayalı

olarak belk� de yen� alanları da nefret söylem� alanı

�çer�s�ne dah�l etmek �mkanı da tanıyor. Nefret söylem�yle

�lg�l� kararlara bakıldığında İHAM daha çok özel hayatta

saygı yükümlülüğünü güvence altına alan sek�z�nc�

madde, �fade özgürlüğünü güvence altına alan onuncu

madde ve ayrımcılığı yasaklayan on dördüncü madde

bağlamında bu tartışmayı yapıyor. Tıpkı nefret

söylem�nde olduğu g�b� özel hayat kavramı da İHAM

tarafından tanımlanmamış b�r kavramdır. Bu sayeded�r k�

geçm�şte savunucular ya da başvurucular mahkeme

önüne taşınmayan �dd�aları bugün özel hayat kavramının

gen�şlemeye açık olması yönünden, stat�k tanımının

yapılmamasından yararlanarak mahkeme önüne taşıyor.

Bu konulu b�r tartışma y�rm� sene sonra yapıldığında

g�r�ştek� tanımın nefret söylem� tanımının �çer�s�ne başka

kavramlar da eklenecek.

*Bu etk�nl�k, Avrupa B�rl�ğ�'n�n destekled�ğ� Eş�t Haklar

�ç�n Savunuculuğu Güçlend�rme Projes� kapsamında

yapılmaktadır. Bu durum, etk�nl�k �çer�ğ�n�n ve etk�nl�kte

konuşulanların AB'n�n resm� görüşünü yansıttığı

anlamına gelmemekted�r.
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