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Ayrımcılık ve Hoşgörüsüzlükle Mücadele 
 

 
                                                                                                       Büyükelçi Ömür Orhun*  

 

     

Çeşitlilik Bağlamında İnsan Haklarının ve İnsan Haysiyetinin  

Korunması ve Geliştirilmesi:                                                                

 

      Değişik toplumların, kültürlerin ve dinlerin insan hakları anlayışları,  yorumları ve 

uygulamaları doğal olarak farklılıklar gösterir. Bu toplumlar ayrıca bu değişik yorumları 

başka değerlerle de bağdaştırırlar. Böyle bir küresel çerçevede, barış içinde bir arada yaşama, 

olası bir medeniyetler veya daha doğrusu kültürler çatışmasını önleme ve diyalog ve ortaklık 

kurma, imkânsız olmasa da giderek zorlaşmaktadır.  

 

      Bu bağlamda, hükümetlerin, politikacıların, kültürel ve dini toplumların, kamu, özel ve 

sivil toplum kuruluşlarının ve medyanın, değişik kültürler, medeniyetler ve dinler arasında 

yapıcı, barışçıl ve ileriye bakan ilişkiler kurulabilmesi için özel sorumlulukları bulunduğu 

şüphe götürmez. 

 

     Bu çerçevede, içinde bulunduğumuz dönemde karşılaştığımız tedirgin edici gelişmeler, 

değişik kültürler, dinler ve toplumlar arasında güven içinde gerçek bir diyalog ile etkileşimin 

uluslararası toplumun gündeminde öncelikli bir hedef haline gelmesini zaruri kılmaktadır. 

Halen bu diyalog, güven ve etkileşimin genelde mevcut bulunmaması ise uluslararası toplumu 

suni kültürel ve dinsel fay hatları boyunca bölmeyi amaçlayan aşırı uçların ekmeğine yağ 

sürmektedir. Bu durum uluslararası barış ve istikrarın muhafazası alanında giderek derin 

boyutlar kazanan bir sorun halini de almaktadır. 

 

     Gerçek ve yapıcı diyalog ancak diğer kültürlere ve dinlere içten saygı ve anlayış 

beslenebildiği zaman mümkün olabilir. Bu bağlamda, belli bir kültürün insanoğlunun temel 

gereksinmelerine daha iyi yanıtlar veya çareler bulduğuna veya bulabileceğine inanmak kadar 

yanlış ve yanıltıcı bir tutum olamaz. Gerçekte tüm kültürler zaman içinde değişime uğrarlar, 

gelişirler ve birbirlerinden etkilenirler. 
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     İnsan haklarına saygı, demokratik yaşam biçimini benimseme, hukukun üstünlüğü ve 

hesap verebilirlik gibi ilkeler aslında herkesin ortak değerleri olmalıdır. Hiçbir kültür de bu 

değerlerin sadece kendine özgü olduğunu ileri sürmemelidir; aslında süremez de. Bu değerler 

insanoğlunun kollektif aklının, vicdanının ve gelişiminin ortak ürünüdür. Bununla birlikte, bu 

değerlerin dünya çapında eksiksiz benimsenerek uygulandığını iddia etmek de mümkün 

değildir. Bu bakımdan, ortak görevimizin bu değerlerin kendi kültürümüz içindeki köklerini 

belirlemek ve bunların topluca sahiplenilmesine çabalamak olması gerektiğini düşünüyorum. 

 

      Gerçekleştirilmesi gereken bir diğer husus ise, değişik kültür ve dinlerin ortak değer ve 

ilkelerine vurgu yaparak, uyum, anlayış ve karşılıklı saygı ve etkileşimi sağlamaktır. 

 

     Küreselleşen günümüz dünyasında toplumların birbirlerini şimdiye kadar olduğundan daha 

derinden anlamaları gerekir. Zira küreselleşmenin önemli öğelerinden birisini karşılıklı 

dayanışma oluşturmaktadır. Bu olgunun doğal bir sonucu olarak, karşılıklı dayanışma ve 

anlayışı mümkün kılacak kültürler arası yetenekleri hayata geçirmek barışçıl ilişkilerin 

önkoşulu halini almıştır. Bu bağlamda, çok kültürlülük alanında deneyimli ülkelerin ve 

toplumların bu amacın gerçekleştirilmesi alanında daha etkin bir rol üstlenebilecekleri de 

aşikârdır. Bu ülkelerin ve toplumların sosyal ve tarihi deneyimleri kültürler arası yeteneklerin 

yeşermesini ve yerleşmesini mümkün kılabilir. Aslında, böyle bir ortam yanlış anlamaların ve 

değerlerin çatışmasının önlenmesi için de gereklidir. Sabit fikir halini alan klişelerin 

giderilmesi, düşmanlıkların önlenmesi ve aşırılık ile şiddetin önüne geçilmesi ancak bu yolla 

sağlanabilir.  Öte yandan, çok kültürlü toplumların her bir katmanının kültürel kimliğini 

muhafaza ederken, diğer toplum katmanlarıyla uyum içinde denge sağlaması da böylelikle 

mümkün olabilecektir. 

 

Ayrımcılık 

 

     İnsan haklarıyla meşgul olan uluslararası kuruluşlar ayrımcılığın yarattığı olumsuz 

çağrışımların ve ayırımcı uygulamaların özellikle genç nesillerin dışlanmasına ve kendilerini 

dışlamalarına yol açarak, öz saygı ve sosyal uyum açısından belirgin olumsuz sonuçlar 

doğurabileceğini kabul etmektedir. Ayrımcılığın tekrar eden biçimlerinin ve özellikle bunun 

kitle iletişim araçlarındaki yansımalarının barış, istikrar ve demokrasi için tehdit oluşturduğu 

da kabul edilmektedir.  

 

     Bu olumsuz ve rahatsız edici durumu düzeltmek için sağlam stratejiler ve eğitsel 

yaklaşımlar geliştirmek ve bunları sıkı şekilde uygulamak gerekmektedir. Çeşitliliğe yönelik 
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anlayış ve saygının pekiştirilmesi, hoşgörüsüzlük ve ayrımcılıkla mücadelede iyi 

uygulamalara ilişkin kıstaslar belirlenmesinde ve geliştirilmesinde ilk adımı oluşturacaktır.  

 

Mevcut Ortam 

 

      İçinde bulunduğumuz ortam 20. Yüzyılda geride bıraktığımız dünyadan epey farklıdır. 

Sadece uluslararası sistem değil, aynı zamanda insanların anlayışları, tutumları ve beklentileri 

de dönüşüm içindedir. 

  

     Bu çerçevedeki müteakip gelişmeler, hedeflerimize ulaşmak için izleyeceğimiz yolda 

yapacağımız seçimlere ve takip edeceğimiz ilkelere bağlı olacaktır. Ortak vizyonumuzun ve 

ortak çıkarlarımızın peşinden en iyi ne şekilde gidebileceğimizin yeniden değerlendirmesine 

bu bağlamda her zamankinden fazla ihtiyaç bulunduğu kanısındayım. 

  

     Anımsanacağı gibi, 1990’lara demokrasinin, pazar ekonomisinin ve insan hak ve 

özgürlüklerinin daha geniş bölgelere yayılmasıyla beslenen bir iyimserlik havası damgasını 

vurdu. Bu arada, dünyanın ne kadar karmaşık ve beklenmedik gelişmeler karşısında ne denli 

zayıf olduğunu unutma eğilimine girdik. Aslında, şiddet yanlısı uç grupların ve aşırıların 

medeni dünyanın değerlerine meydan okumada ne kadar başarılı olabildiğini son birkaç yılda 

karşılaştığımız olaylar en acı şekilde gözler önüne serdi. Bu olayların uluslararası ilişkilere ve 

transatlantik bağlantılara dramatik etkileri yanında, ayrımcılık ve ırkçılık gösterilerine varan 

bir korku, şüphe ve karmaşa ortamının baş göstermesine neden olan olumsuz sonuçları da 

derinlemesine ele alınmalıdır. 

  

     Sözünü ettiğim olgunun iki olumsuz sonucu daha bulunmaktadır: 

1. Entegrasyon çabaları baltalanmakta ve bir uyum ortamı yaratma teşebbüslerinde 

      olumsuz eğilimlere yol açılmaktadır. 

 

2. Doğuyla Batı dünyaları arasında daha da büyük bir uçurum oluşmaktadır.  

 

       Bu olumsuz durumun giderilmesi için insan hakları ve temel özgürlükler, istikrarın, 

güvenliğin ve işbirliğinin vazgeçilmez unsurları olan hoşgörü ve ayrım gözetmemenin başlıca 

güvencesi olarak benimsenmelidir. Ancak, biraz önce de vurgulandığı gibi, insan haklarının 

iyileştirilmesi ve korunmasına yönelik tüm çabalara rağmen, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve 

ayrımcılığa bağlı eylemlerin yanı sıra bunlardan kaynaklanan hoşgörüsüzlük de pek çok 

ülkede ve toplumda varlığını sürdürmektedir. Irkçı eğilimlerin son yıllarda güçlenmesi ise 

temel insan hakları ve özgürlüklerinin uygulanmasını güçleştirmektedir.  
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     Ayrımcılığın kurumsallaşmış biçimlerini ortadan kaldırma yönünde kayda değer ilerleme 

sağlanmasına karşılık, ülkeler yeni ve tırmanma gösteren önyargı, dışlama ve ırkçı şiddet 

dalgalarına sahne olmaya devam etmektedir. Evvelce de değindiğim gibi, bu dalgalar yalnızca 

devletler arasında değil, halklar arasında da dostane ve barışçıl ilişkiler için büyük bir tehdit 

oluşturmaktadır. Bu yüzden, ayrımcılık ve hoşgörüsüzlüğün tüm biçimlerine ve tezahürlerine 

karşı mücadele zorunluğu her zamankinden daha acil ve önemli hale gelmiştir. 

 

Entegrasyonun Gerçek Anlamı: 

 

     Kanımca, bütüncül bir toplum oluşturmak herkes için eşit fırsat yaratmaktan fazlasını 

gerektirir. Bütüncül bir toplum, farklı altyapılara sahip bireylerin kendilerini toplumun 

ayrılmaz bir parçası olarak hissetmelerini ve ortak bir kimliği paylaşmalarını sağlayan sosyal 

koşullara dayanır. 

 

     Gerçek entegrasyon ve katılım ancak bu şekilde oluşacaktır. Bu yüzden, kalabalık yabancı 

veya azınlık grupların yaşadığı toplumlarda siyasi liderlerin ve sivil toplumun başlıca görevi, 

bu grupların topluma bütünüyle katılımını engelleyen sınırların kaldırılmasına yardımcı 

olmaktır. Entegrasyon gündeminin odağını bu husus oluşturmalıdır. 

 

     Burada kimsenin kimliğinden vazgeçip başka bir kimlik kabul etmesini önermediğimin 

altını çizmek istiyorum. Entegrasyon çift yönlü bir olgudur ve ilgili herkesin bu sürece 

katkıda bulunması gerekir. 

    

     Hem asimilasyon hem de çok kültürlülük politikalarının sınırlamalarını da kabul etmek 

gerekmektedir.  Gelişmiş modern dünyada,  “asimilasyon”  fikri bile totaliter çağrışımlar 

yaparken, çok kültürlülük, aşırıya vardırıldığında, göçmenlerin veya azınlıkların kültürel 

gettolara hapsedilmesiyle sonuçlanabilir.  

 

      Böyle bir özgürlük anlayışı toplumsal bölünmelere yol açar. Toplulukları bu şekilde 

ayırmak çok kültürlü bir cennet sanrısı sunabilir, ama gerçek hayatta eşitsizlik, anlayışsızlık, 

korku ve hatta düşmanlık doğurur.   

 

     Entegrasyonun oldukça farklı biçimleri olduğunu hep biliriz. Bunları ayrıntılarına 

girmeksizin şu şekilde sıralayabilirim: kültürel ve davranışsal; yapısal; vatandaşlığa dayalı; 

evliliğe dayalı; kimliksel ve tutumsal. Ben en sağlıklısının yapısal ve vatandaşlığa dayalı 

entegrasyon olduğuna inanıyorum. Başka bir ifadeyle, incinmeye açık (vulnerable) 
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toplumların ekonomik, sosyal ve kültürel entegrasyonunun teşvik edilmesi önem taşımaktadır. 

Son bir kaç yılda hemen her ülkede karşılaştığımız olayların da gösterdiği gibi, bu fırsatı 

kaçırmanın bedelini herkes çekecektir. 

 

Kimlik (Aidiyet) 

 

     İçinde bulunduğumuz dönemde, hem Doğu’nun hem de Batı’nın değişik yörelerinde 

ulusal, etnik, dini, yerel ve kültürel aidiyetlere yapılan vurgunun arttığını gözlemlemekteyiz. 

Özellikle Soğuk Savaşın sona ermesini takip eden yıllarda etnik ve dini kimlikler daha 

belirgin hale gelmiş bulunmakta ve bu da milliyetçi eğilimlerin artmasına neden olmaktadır.  

 

     Bu bağlamda, etnik ve dini kimliğin toplumsal yapının ve siyasi kültürün sadece bir unsuru 

olduğunu kabul etmek durumundayız. Diğer taraftan, kimlik kavramı durağan bir yapıya 

sahip olmayıp, ona atfedilebilecek anlamlar içinde bulunulan duruma göre değişebilmekte ve 

yeniden değerlendirilebilmektedir.  

 

     Bu çerçevede hesaba katılması gereken diğer bir etmen de giderek artan sosyal 

hareketliliktir. İnsanlar sadece kırsaldan metropollere değil, daha iyi bir yaşam uğruna bir 

ülkeden başka bir ülkeye de göç etmektedirler. Söz konusu hareketlilik, özellikle de sınır aşan 

göçler, gidilen ülkenin otokton halkında yabancı kültürleri, etnisiteleri ve dinleri temsil 

edenlerin sayısındaki artış sebebiyle geleneksel aidiyetlerin ve kimliklerin kaybedileceği 

vehmine yol açmaktadır. Değişik kökenlerden gelen insanlar bir arada yaşamak veya ortak bir 

yaşam alanını paylaşmak zorunda kalmakta, bu olgu da sürtüşme ve hatta çatışmalara yol 

açmaktadır. 

 

     Bu durumun toplumlarımızın birçok katmanında karşılaşmakta olduğumuz hoşgörüsüzlük 

ve ayrımcılığı körüklediği kanaatindeyim.  

 

     Güvenilir araştırmalara göre, bireylerin kendilerini toplumun ana etnik unsurunun ulusal 

ve/veya dini karakteristikleriyle eşleştirme eğilimlerinde ciddi bir artış görülmektedir. Bu 

bakımdan, ana unsura dahil kesimlerin hissiyatı ile yeni gelenlerin beklentileri arasında bir 

rekabet kaçınılmaz hale gelmektedir. Savunmasız azınlıkların çoğunluğunu oluşturduğu yeni 

gelenler kendi otantik kimliklerine daha fazla sarılmaya çalışırken, çoğunluk bu kişilerin 

kendi kimliklerini bir yana bırakıp ana etnik unsura dahil olmalarını istemektedir. Bu 

asimilasyonun değişik tanımından başka bir şey değildir.  
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Hoşgörü ve Ayrım Gözetmemeye Kavramsal Yaklaşım: 

 

 

     Günümüzde demokrasinin en iyi yönetim şekli olduğu hususunda hemfikir 

gözükmekteyiz. Demokrasinin temel ve vazgeçilmez unsurlarını bir kez daha hatırlamamızda 

ise konumuz açısından fayda bulunmaktadır:  

 

 Yaratıcılığın ve gelişimin temelini oluşturan kavramlar olan farklılığa hoşgörü ve 

düşünce, ifade ve inanç özgürlüğü; 

 

 Ortak sorumluluk bilincini artıran bir unsur olan katılım;  
 

 Yurttaşlık kimliğinin tamamlayıcı öğesi olan dayanışma; 

 

 Görüş farklılıklarını göz ardı etmeksizin sorunları çözmekte birliktelik sağlayan 

şeffaflık. 

 

     Farklılıklarımızdan yararlanırken başkalarına saygı duyarak yaşamayı öğrenmemiz 

gerekmektedir. Farklılıklar ayrımcılığa yol açmamalıdır. Uluslar ve toplumlar, bireyler gibi, 

kendileri için en iyi olduğunu düşündükleri şekilde hareket ederler. Ancak, ortak iyileştirici 

gücün anahtarının farklı çıkarlar arasında köprü kurmaktan geçtiğini de kabul etmeleri 

gerekmektedir. 

 

     Günümüzde ırkçılık, yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ve bunlara bağlı hoşgörüsüzlüğe karşı 

harekete geçme ihtiyacının arttığına tanık olmaktayız. Pek çok uluslararası örgüt, sivil toplum  

kuruluşu ve devlet de hoşgörü ve ayrım gözetmeme konusuna özel önem atfetmektedirler. Bu 

çabaları memnuniyetle karşılasak da, hastalık tamamen iyileştirilmediği sürece bunlar etkisiz 

ya da yalnızca geçici olarak etkili olmaya mahkûmdur. 

 

     İnsan hakları sisteminin merkezinde hoşgörü ve ayrımcılık yapmama ilkelerinin yattığı su 

götürmez bir gerçektir. Bu ilkeler aynı zamanda karşılıklı saygı kavramıyla da yakından 

ilişkilidir. Karşılıklı saygı, insan haysiyeti bakımından eşitliğin yanı sıra, insan haklarından 

yararlanmada da eşitlik temeline dayanır. Hoşgörü ve ayrım gözetmeme ilkelerini göz ardı 

etmek barışçıl, güvenli ve istikrarlı toplumların çözülmesine yol açar ve devletlerarası 

ilişkilere de zarar verir. Diğer taraftan, demokrasi ve temel özgürlükler ile insan haklarının 

korunması, hoşgörünün sağlanmasıyla ayrım gözetmemenin başlıca teminatıdır. 
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Uyum ve Saygı: 

 

     Günümüzde, dünya halklarının türlerine veya kökenlerine göre yeniden sınıflandırıldığı 

esef verici bir eğilimin belirdiğini gözlemliyoruz. Rengini, etnik kökenini, dinini unutmuş 

olanlar bunları yeniden hatırlamaya zorlanmaktadır. İnsanlar inançları yüzünden terör ve 

korkuya maruz kalmaktadırlar. Koyu renklilerden, Müslüman’dan, Arap’tan, Türk’ten ya da 

Pakistanlı’dan sakınılması öğütlenmektedir. 

  

     Bu cehennemden nasıl çıkılır? Kurtuluş yolu bize benzemeyenleri “kendimizden” 

korumaktan geçmektedir. Başkalarını kendimize benzetmeye çalışmamalıyız. Tam tersine, 

onların farklılıklarından gurur duymalı, onların farklılıklarından yararlanmayı öğrenmeliyiz. 

“Öteki”nin “öteki” gibi yaşayabilmesini sağlamalıyız. 

  

     İstanbul’da gerçekleştirilen 2002 İKÖ-AB Forumunda da kabul edildiği gibi,  medeniyetler 

ve kültürler arasında bilgi ve karşılıklı saygı eksikliğinin dünyadaki istikrar ve barış üzerinde 

çok önemli etkileri olduğunu tarih bize göstermiştir. Öte yandan, uyum ve refahın artması, 

ancak farklı halkların iletişimi öncelikli kıldığı, birbirlerinin görüşlerini ve çıkarlarını ifade 

etmeye ve dinlemeye zaman ayırdığı, farklılıkları kabullenip hoşgörüyle karşıladığı ve aynı 

zamanda işbirliğini güçlendirecek sağlam ilişkiler kurmaya yardımcı olabilecek ortak noktalar 

bulmaya çalıştığı zaman mümkün olmaktadır. 

 

     11 Eylül’deki trajik olaylar, bunları izleyen gelişmeler ve bu olayların yankıları, kökleri 

derinlerde yatan önyargıların yeniden su yüzüne çıkmasını engellemek için farklı kültürler 

arasında hoşgörü ve anlayışın güçlendirilmesi gereğini bizlere bir kez daha göstermiş 

bulunmaktadır. Terörizm eylemleri politik,  dinsel,  kültürel veya diğer hiç bir gerekçeyle 

açıklanamaz ya da haklı bulunamaz. Öte yandan, tüm tarafların bakış açıları, değerler ve 

çıkarlar arasındaki farkları tartışması ve daha iyi anlamaya çabalaması ihtiyacının yanı sıra, 

hoşgörünün pekiştirilmesi ve kültürel çeşitliliğin takdir edilmesi gereğinin de giderek daha 

çok bilincine varılmaktadır. 

     

     Farklı kültürlerin paylaştığı değerleri korumaya ve iyileştirmeye ve uluslar ve halklar 

içerisinde ve arasında hoşgörüyü, diyalogu ve işbirliğini artırmaya yönelik gayretlerimizde, 

İKÖ-AB Forumunun sonuçlarını hatırlamak faydalı olacaktır: 

 

 “Kültürler, birbirlerini çeşitlilikleriyle tamamlar ve geliştirirler. Bu nedenle, kültürler 

ve medeniyetler arasında uyum sağlamanın gerekliliğine ve bu uyumun 

erişilebilirliğine olan inancımızı pekiştirmeliyiz. 
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 Uyumu ve dayanışmayı güçlendirmenin ve ırksal, dinsel ve kültürel önyargıların 

önüne geçmenin başlıca yolu, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde ve diğer ilgili 

insan hakları belgelerinde benimsenmiş ortak evrensel değerlerin savunulması için 

iletişim ve işbirliği yoluyla birbirini daha iyi tanımaktan geçer. Bu amaçla tüm siyasal 

organların bu hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunma konusunda ortak  yükümlülüğü 

bulunmaktadır.  

  

 Terörizmin hiç bir gerekçesi olamayacağını her fırsatta tekrarlamalıyız. Ayrıca 

terörizmin her şekli ve tezahürüyle mücadele etme ortak sorumluluğunu kabul 

etmeliyiz. 

  

 Kültürel önyargılardan ve politik ve ekonomik adaletsizliklerden kaynaklanan 
problemleri belirlemekten ve evrensel barış, refah ve istikrara katkıda bulunacak 

çözümleri teşvik etmekten vazgeçmemeliyiz. 

 

 İşbirliğini geliştirme gereğini kabul etmeliyiz. Bunun için gerek ikili gerek çok taraflı 

mevcut çerçeveler kullanılmaya devam edilmelidir.” 

 

 Sonuç: 

 

     Karşı karşıya olduğumuz tüm sorunlara derhal çözüm bulamayabiliriz. Bu, hiçbir şey 

yapmamamıza yol açmamalıdır. Bir yerden başlamak zorundayız. 

  

     En başta yapmamız gereken, var olan veya kimilerinin çoğunluk ile diğerleri arasına 

koymak istediği engelleri aşmaktır. Irkçılık ve ayrımcılığın yanlış tarafında durmaktan 

kaçınmalıyız. Acımasızca sarf edilen kelimelerin ve saygısız hareketlerin önyargıyla örülmüş 

engeller yarattığının bilincinde olmalıyız. 

  

     İkinci olarak, Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreteri Kofi Annan’ın da ifade ettiği gibi, 

“hoşgörüsüzlüğü unutmalıyız”. Hoşgörüsüzlük ve ayrımcılıkla mücadelede kimse yansız 

olamaz ve olmamalıdır. 

  

     Üçüncü olarak, hoşgörüsüzlük ve ayrımcılıkla mücadelede önceden kabul edilmiş kurallar 

ve kararlara riayet etmenin önemini kabul etmeliyiz. Duyarsızlık kültürüne karşı, uyum 

kültürü oluşturmalıyız.  Hoşgörüsüzlük ve ayrımcılıkla mücadeleyi salt sözcüklerle değil, aynı 

zamanda hukuki eylemler, entegrasyon kampanyaları, uyum ve “öteki”ne saygıyla ve doğru 

araçları kullanarak yapmalıyız. Bu uğurda ilham kaynağımız nefretin karanlığı değil, bilginin 

ışığı olmalıdır.  

*2000-2004 AGİT Daimi Temsilcisi, 2004-2008 AGİT Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılıkla 

Mücadele Özel Temsilcisi 

 


