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İNSAN HAKLARI NEDİR? 

İnsan hakları; tüm insanların hiçbir ayrım gözetmeksizin yalnızca 

insan oluşlarından dolayı eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına 

sahip olmasıdır. Herkes, cinsiyet, ırk, renk,din, dil, yaş, tabiiyet, 

düşünce farkı, ulusal veya toplumsal köken, zenginlik gibi fark 

olmaksızın kanun karşısında eşittir. 

Özgür bir şekilde düşüncelerini açıklamak, istediği yere gitmek, 

yerleşmek, diğer insanlarla ve makamlarıyla olan ilişkilerinde 

insanca ve hakça muamele görmek, insanların günlük yaşamında 

farkına varmadan yararlandığı haklardan bazılarıdır. 

Can ve mal güvenliği, din ve vicdan özgürlüğü, düşünce ve ifade 

özgürlüğü ve siyasi haklar gibi geleneksel hak ve özgürlükler birinci 

kuşak, çalışma hakkı, adil ve eşit ücret, insan haysiyetine yaraşır 

bir yaşam düzeyine kavuşma hakkı ve sağlık hizmetlerinden 

yararlanma hakkı gibi bir takım ekonomik ve sosyal haklar da ikinci 

kuşak haklar olarak adlandırılmaktadır. Teknolojik gelişmeye 

paralel olarak temiz bir çevrede yaşama hakkı, bilgisayar verilerine 

karşı özel hayatın korunmasını isteme hakkı, sanat ve bilim 

özgürlüğü, tüketici hakkı, tıbbi ve biyolojik gelişmelere karşı 



korunma hakkı gibi haklar da üçüncü kuşak haklardır ve bu 

haklara ilişkin kavramlar sürekli gelişmek göstermektedir. 

KONU BAŞLIĞI A: MODERN KÖLELİK 

Günümüzde neredeyse her ülkede kölelik yasaklanmış olsa da 

"modern kölelik" hukuki bir terim olarak ülkelerin mevzuatına 

henüz girmiş değil. Bu nedenle yeni formlarıyla kölelik, insanlığın 

en önemli sorunlarından biri olmaya devam ediyor. 

Modern kölelik genellikle düşük gelirli ve çatışmaların yoğun 

olduğu bölgelerde yoğun olarak görülse de ekonomik açıdan 

gelişmiş ülkelerdeki modern köle sayıları da endişe veriyor. 

Modern kölelik tabiri, tehdit, şiddet, zorlama, hile, gücün suistimal 

edilmesi gibi nedenlerle kişilerin istismar edildikleri duruma karşı 

koyamaması ve mevcut durumlarını terk edemediği koşulları 

tanımlamak için kullanılıyor. 

Günümüzde konfeksiyon, madencilik, tarım ve balıkçılık gibi 

sektörler başta olmak üzere modern kölelik birçok alanda oldukça 

yaygın. 

Tayland'da balıkçılık sektörü, Kuzey Kore'de kömür madenciliği, 

Fildişi Sahili'nde kakao üretimi, Brezilya'da sığır otlaklarının yanı 

sıra modern kölelik örneklerine Avustralya'da bazı diplomatların 

evlerinde ve İngiltere'de araba yıkama sektöründe rastlamak 

mümkün. 

40 MİLYONDAN FAZLA MODERN KÖLE VAR 
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Küresel Kölelik Endeksi 2018 raporuna göre, dünya genelinde 40 

milyondan fazla "modern köle" bulunuyor. Modern kölelik 

kurbanlarının yüzde 71'ini kadınlar ve kız çocukları, yüzde 29'unu 

ise erkekler oluşturuyor. Modern kölelerin 15,4 milyonunu zorla 

evlendirilenler, 24,9 milyonunu ise zorla çalıştırılanlar 

oluşturuyor. 

Dünyada her bin kişiden 5'i modern kölelik kurbanı. Modern 

köleliğin yoğun olduğu bölgeler "zorla çalıştırılma" ve "zorla 

evlendirilme" gibi farklı kategorilerde farklılık gösteriyor. 

Köleliğe dair elde edilmiş verilerin bütünü dikkate alındığında 

Afrika'da her bin kişiden 7,6'sı, Asya Pasifik'te 6,1'i, Avrupa ve 

Orta Asya'da 3,9'u modern köle. Bu bölgeleri her bin kişiden 

3,3'ünün modern köle olduğu Arap ülkeleri ve her bin kişiden 

1,9'unun modern köle olduğu Kuzey ve Güney Amerika izliyor. 

ASYA PASİFİK 

Dünyanın en yoksul ülkelerine ev sahipliği yapan Asya Pasifik, aynı 

zamanda modern köleliğin en yaygın olduğu bölge. Dünya 

genelindeki modern kölelerin yaklaşık 25 milyon ile yüzde 62'si 

Asya Pasifik'te yaşıyor. 

Bu bölgedeki kölelerin yüzde 66'sı zorla çalıştırılıyor, yüzde 

34'ünün ise zorla evlendirildiği biliniyor. Bölgede modern kölelik 

en çok Kuzey Kore, Afganistan ve Pakistan'da görülürken modern 

köle sayısı en çok Hindistan, Çin ve Pakistan gibi kalabalık 

ülkelerde. 

AFRİKA 



Afrika'da 9 milyon 240 bin modern köle bulunduğu tahmin 

ediliyor. Bu rakam dünya genelinde toplam modern köle sayısının 

yüzde 23'üne tekabül ediyor. 

Burada modern kölelerin yüzde 37'si zorla çalıştırılıyor, yüzde 67'si 

ise zorla evlendiriliyor. Kıtada 400 bin kişi ise cinsel sömürü 

mağduru. 

Afrika'da modern kölelik en yaygın Eritre, Burundi ve Orta Afrika 

Cumhuriyeti'nde varlık gösteriyor. 

AMERİKA 

Kuzey ve Güney Amerika'da ise yaklaşık 2 milyon modern köle 

bulunduğu tahmin ediliyor. Bu da dünya genelindeki köleliğin 

yüzde 5'i demek. 

Amerika'daki modern kölelerin yüzde 66'sı zorla çalıştırılırken, 

yüzde 34'ü zorla evlendiriliyor. Modern zaman köleliği bu kıtada 

en fazla Venezuela, Haiti ve Dominik Cumhuriyeti'nde yaygınken 

modern köle sayısı en çok ABD, Brezilya ve Meksika gibi gelişmiş 

ve gelişmekte olan ülkelerde bulunuyor. 

AVRUPA VE ORTA ASYA 

Dünyanın en gelişmiş ülkelerine ev sahipliği yapan Avrupa'da ve 

Orta Asya'da modern köle sayısı 3,5 milyon civarında. Bu da dünya 

genelindeki modern kölelerin yüzde 9'unun bu bölgelerde 

yaşadığı anlamına geliyor. 

Bu bölgelerde zorla evlendirilme yüzde 9 gibi çok az bir oran iken 

modern kölelerin yüzde 91'i zorla ve kötü koşullarda çalıştırılıyor. 



Avrupa ve Orta Asya aynı zamanda dünya genelindeki cinsel 

sömürü vakalarının yüzde 14'üne sahip. 

Avrupa ve Orta Asya'da ise Belarus, Türkmenistan ve Makedonya 

modern köleliğin yüksek oranda görüldüğü yerler olarak öne 

çıkıyor. 

ARAP ÜLKELERİ 

Dünyadaki modern kölelerin 529 bin ile yüzde 1'i Arap 

Yarımadası'nda bulunuyor. Umman'dan Suriye'ye, Ürdün'den 

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) toplam 11 Arap ülkesinin 

bulunduğu Arap Yarımadası'nda bu kölelerin yüzde 67'si zorla 

çalıştırılıyorken yüzde 33'ü istemedikleri evlilikleri yapmak 

zorunda kalıyor. 

Küresel nüfusun yalnızca yüzde 2'sini oluşturan Arap 

toplumlarında veri yetersizliği nedeniyle bu oranların gerçekliği ise 

net değil. 

Öte yandan bu bölgede en çok çatışma bölgelerinin yoğun olduğu 

Suriye, Irak ve Yemen'de modern köle bulunuyor. Bu köleler tüm 

Arap Yarımadası'ndaki kölelerin yüzde 76'sını oluşturuyor. 

KÖLELİĞİN KALDIRILMASI ULUSLARARASI GÜNÜ 

Birleşmiş Milletler (BM),2 Aralık 1949'da insan ticareti, cinsel 

istismar, çocuk işçi çalıştırma ve zorla evlendirme gibi köleliğin 

çağdaş formlarını yok etmeyi amaçlayan bir yasa tasarısını kabul 

etti. Bu nedenle 2 Aralık dünya genelinde "Köleliğin Kaldırılması 

Günü" olarak kutlanıyor. 



MODERN KÖLELİĞİ SONLANDIRILMASINA YÖNELİK 

FİKİRLERModern kölelikle mücadelede uzman isimlerden Kevin 

Bales, küresel boyuttaki kölelik karşıtı hareketin sadece köleleri 

kurtarmakla kalmayıp, dünya çapındaki milyonlarca köle sahibini 

sömürücülük yapmadan da iyi bir hayat sürebileceklerine ikna 

etmesi gerektiğini savunuyor.  

Washington merkezli Kölelere Özgürlük (Free the Slaves) vakfının 

eş kurucusu Kevin Bales, dünyada yaklaşık 40 milyon kişiyi 

köleliğe mahkum eden insan kaçakçıları ve köle ağaları tavır ve 

alışkanlıklarını değiştirmeye zorlanmadığı takdirde modern 

köleliğin sona ermeyeceğini söylüyor.  

Thomson Reuters Vakfı’nın yıllık düzenlenen Güven 

Konferansı’nda konuşan Bales, Birleşmiş Milletler’in (BM) 2030 

yılına kadar suç oranını düşürme hedefini yakalamak için köle 

sahipleriyle birlikte çalışmanın elzem olduğu görüşünde.  

Kadınların güçlendirilmesi ve modern kölelik konularına odaklanan 

konferansta konuşan Nottingham Üniversitesi profesörü 

Bales,“Dünyada 40 milyon insan köle ise, en az 5-6 milyon insan 

da köle sahibi. Küresel bir özgürleşme istiyorsak bu köle 

sahiplerine de ulaşmalıyız. Onları hayatlarını zalim olmadan 

yaşayacakları konuma ulaştırmalıyız” dedi.  

BM verilerine göre çoğunluğu kadın ve çocuk yaklaşık 40 milyon 

kişi zorla çalıştırma, cinsel sömürü ve zorunlu evliliklerle 

köleleştiriliyor.  

Bales, köleleştirilmiş birçok kişinin, aile geçmişlerinde 

köleleştirme olan ve kendilerini köle sahibi olarak görmeyenler 

tarafından kullanıldığına dikkat çekiyor. Bales’in belirttiğine göre, 



bazı köle sahipleri işçilerini ailenin bir parçası olarak görüyor ve 

onların herhangi bir yasal adım atması halinde çok şaşıracaklarını 

söylüyor.  

Bales, “Bugün köle sahiplerinin çoğunluğu tamamen kötü niyetli 

değil; bu kişiler genelde ayrıcalıklı bir kültürde yetiştirilmiş 

insanlar” diyor.  

Dünyanın ilk geniş kapsamlı kölelik araştırma merkezi Nottingham 

Üniversitesi Haklar Laboratuvarı araştırmacıları köle sahiplerinin 

hayatlarını gözlemlemiyor ve değerlendiriyor. Örneğin, köleliğin 

yaygın olduğu Hindistan’dan uyduların yardımıyla tuğla 

ocaklarının yerleri belirleniyor. Bales, kurumun ‘Köleliğe Uzaydan 

Bakış’ adlı projesinin gönüllülerin yardımıyla yürütüldüğünü 

söylüyor.  

Bales, bu tür teknolojik yenilikler ve yeni çözümler sayesinde 

dünyanın modern köleliği daha iyi anlayıp bu suçun özelliklerini 

daha iyi belirleyebileceğine inanıyor: “Yeni fikirler paylaşıyoruz. 

Yeni bilgi ediniyoruz. Ve köleliğin hudutlarını keşfediyoruz.” 

KONU BAŞLIĞI B:İSLAM ÜLKELERİNDE KADIN HAKLARI 

KADIM HAKLARI NELERDİR 

İnsan haklarının aslında kadın-erkek bütün bireyleri kapsaması 

gerekir. Eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkı diyebileceğimiz ve 

doğarken sahip olunan bu temel haklar, ömür boyunca kesintisiz 

olarak sürer, vazgeçilemez ve hiçbir durumda değiştirilemez. 

kadın haklarını koruma altına alan hukuk sistemine göre herkes 

cinsiyet, ırk, renk, din, dil, yaş, uyruk ya da toplumsal köken, 

düşünce farkı, mülkiyet gibi farklara bakılmaksızın yasalar önünde 



eşittir. Ancak yasaların zaman zaman gerektiği gibi uygulanmadığı 

ve kadın haklarının yeterince korunmadığı da bir gerçek. 

Kadının İnsan Hakları, insan hakları kavramını dünya kadınları 

açısından yeniden yorumlayarak oluşturmayı amaçlayan bir 

kavramdır. 

Kadının insan hakları şunlardır: 

* Kadının evlilikle ilgili hakları: İstediği kişiyle evlenme hakkı, eşit 

miras hakkı, evlilik içinde cinsel birleşmeyi reddetme hakkı, 

şiddete maruz kalmama hakkı, kendi malına sahip olma hakkı, 

kumayı reddetme hakkı, resmi nikâh hakkı. 

* Kadının boşanma ile ilgili hakları: Ev tutarak ayrı yaşama hakkı, 

boşanmak için mahkemeye başvurma hakkı, çocuklarının 

velayetini alma hakkı, nafaka alma hakkı, kendi malını beraberinde 

götürme hakkı. 

* Kadının bedensel hakları: Kendi cinselliğini yaşama hakkı; 

tecavüzsüz, tacizsiz, enseste maruz kalmadan yaşama hakkı; 

doğum kontrolünü kullanma veya kullanmama hakkı; sağlıklı 

yaşama hakkı; kadının bedeninin yalnızca kendine ait olması 

hakkı. 

* Kadının kamu yaşamındaki hakları: İstediği zaman kocasından 

izin almadan istediği işte çalışma hakkı, eşit ücret hakkı, eşit 

eğitim hakkı, kendi istediği partiye oy verme hakkı, siyasi partiye 

katılma hakkı, ev kadını veya tarımda aile işçisi olarak çalışsa bile 

sigortalı olma hakkı, dini yaşama katılma ya da katılmama hakkı. 



İSLAM ÜLKELERİNDE KADINLARA VERİLMEYEN VEYA 

ENGELLENEN HAKLAR 

EĞER ŞERİATLA YÖNETİLEN BİR İSLAM ÜKESİNDE YAŞIYOR 

OLSAYDINIZ BAZI KANUNLAR ŞÖYEL OLACAKTI; 

Kanunlara göre haklarınız şöyle:  

"Her türlü motorlu vasıta kullanmanız yasak.  

"Bisiklete binmeniz yasak.  

"Yelkenli kullanmanız yasak.  

"Sokaklarda  başınız açık gezmeniz yasak.  

"Bir topluluk içinde konuşmanız yasak. 

"Erkeklerin elini sıkmanız yasak.  

"Kocanız sizi döverse şikayet etmeniz yasak. 

"Siyasete girmeniz yasak  

"Derneklere üye olmanız yasak  

Kocanızın veya aile büyüğü erkeğin izni olmadan şunları 

yapamıyorsunuz:  

"Seyahat etmeniz yasak  

"Otelde veya kiralık bir evde tek başınıza kalmanız yasak  

"Çocuğunuza istediğiniz adı vermeniz yasak.  

"Bir işte çalışmanız yasak.  

"Çarşafınızın rengini değiştirmeniz yasak.  



"Orta öğretim, lise  veya üniversitede okumanız yasak. 

"Yüzünüzü göstermeniz yasak..  

"Kocanızdan boşanmanız yasak. 

"Sevdiğiniz kişiyle evlenmeniz yasak. 

"Boşandıktan sonra çocuklarınızı görmeniz yasak.. 

"Sosyal toplantılarda  konuşmanız yasak. 

"Kocasının ikinci bir kadınla evlenmesine itiraz etmesi yasak.  

... 

Yani kısacası ne kadın hakları korunuyor ne de insan hakları. Daha 

da acınası olan ise hiçbir kadın çıkıp da buna itiraz edemiyor. 

Bunun teel nedeni ise tahmin edebileceğiniz gibi 

korku,şiddet,baskı. 


