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Hayvanlara yap?lan muamele Nazi toplama kamplar?yla
kar??la?t?r?labilir mi?
Almanya’da de?il, diye cevap verdi Almanya mahkemeleri. Avrupa ?nsan Haklar?
Komisyonu da bu karara kat?ld?.

2004 y?l?nda hayvan haklar? hareketi Hayvanlara Etik Muamele Toplulu?u (PETA: People for
Ethical Treatment of Animals) Almanya’da bir poster kampanyas? ba?latmay? planlad?.
Kampanya ‘Taba??n?zdaki soyk?r?m’ ba?l???n? ta??maktayd?.Daha önce ba?ka ülkelerde de
gösterilmi? olan kampanya seri üretim fabrikalar?ndaki hayvanlar?n resimlerini ikinci dünya
sava??ndaki toplama kamplar?ndan resimlerle yan yana koyuyordu. Kampanyan?n ba?l???nda ‘i?
hayvanlara gelince, herkes bir Nazi’ yaz?yordu. (Posterlerin foto?raflar?n? görmek isterseniz,
buraya t?klayabilirsiniz.)
Daha önce bizzat toplama kamplar?nda bulunmu? ya da aile üyelerini bu kamplarda kaybetmi?
Alman Merkez Yahudi Konseyi’nin ba?kan? ve iki yard?mc? ba?kan? posterlerin yay?nlanmas?n?
engellemek için bir ihtiarname yay?nlad?. Davac?lar kampanyan?n insan ahlak?n? bozdu?unu ve
de kaybettikleri aile üyelerinin ki?isel haklar?n? ihlal etti?ini savundular. Hal böyle olunca, toplama
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kamplar?ndaki insanlar?n görüntülerini hayvan haklar? kampanyas? için kullanmaya ve toplama
kamplar? ve seri üretim mezbahalar?nda hayvanlara yap?lan muamele aras?nda paralellikler
yaratmaya çal??maya kar?? ç?kt?lar. Alman mahkemeleri PETA’n?n kampanya posterlerini
yay?nlamamas? için kesin emir yay?nlad?. Mahkemeler kampanyan?n Musevi soyk?r?m?n?
önemsizle?tirmeye çal??mad???n?, seri üretim için hayvanlar?n ya?amak zorunda olduklar?
?artlara ilgi çekmek oldu?unu kabul ettiler. Fakat, kampanya toplama kamplar?ndaki insanlarla
hayvanlar? ayn? kefeye koyuyordu. ??te bu, Alman yarg?çlara göre Alman Anayasas?’nca
korunan insanlar?n görüntüsüne ve itibar?na zarar vermekteydi.
8 Kas?m 2012’de al?nan bir karara göre Avrupa ?nsan Haklar? Mahkemesi, Avrupa ?nsan Haklar?
Konvansiyonu’nun 10. Maddesi’ne göre PETA’n?n ifade özgürlü?ünü ihlal etmi?ti fakat bu ihlalin
yasal temelleri ve davac?lar?n ‘ki?isel haklar?’n?n korunmas? gibi me?ru bir talep sonucunda
al?nd??? hesaba kat?ld???nda böyle bir ihlalin hakl? görülebilece?ini aç?klad?. Demokratik bir
toplumda böyle bir müdahalenin gerekli olup olmad??? tart???l?rken Strazburg Mahkemesi’nin
kulland??? kriterlerden bir tanesi kampanyan?n Musevi Soyk?r?m?’na nas?l bir referans verdi?iydi,
yani Almanya’n?n geçmi?ine özel bir itina göstermek gerekmekteydi. Yarg?çlar: ‘bu davan?n
gerçekleri tarihi ve sosyal ba?lamdan ayr? dü?ünülemez (…) Musevi Soyk?r?m?’na referans
vermek de Almanya’n?n geçmi?i dahilinde de?erlendirilmelidir (…) ve de hükümetin Almanya’da
ya?ayan Yahudilere kar?? özel yükümlülü?üne sayg? duymaktad?r (…). Bunlar?n ?????nda,
Mahkeme yerel mahkemelerin posterlerin yay?nlanmalar?n? önlemek için ihtarname
yay?nlamalar?n?n yerinde ve yeterli sebepleri oldu?una karar vermi?tir. Fakat bu demek de?il ki
farkl? ülkelerin mahkemeleri benzer konulara farkl? bir gözle bakamaz (…). Mahkeme ‘davac?lar?n
hayvanlar?n korunmas?yla ilgili konulara ilgi çekmek iin ba?ka yöntemleri olmad???na’ ikna
olmam??t?r.
Mahkeme karar? oybirli?iyle al?nm?? ve tüm yarg?çlar PETA’n?n 10.Madde’ye istinaden ifade
özgürlü?üne yap?lan müdahalenin bu dava dahilinde hakl? bulmu?tur. PETA karar? temyize
ta??yaca??n? bildirmi?tir.
- Michele Finck
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