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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.



lnsan haklırı ve gtivenlik ilişkisi nasıl açıklanabilir? Bu soruya ya-

nıt ararkcü,ü. önccliklc insan hakları ve güvenlik ilişkisinin çok yönlü özelli-
ginc dikkat çckilccck (I). Sonra, güvenlik. kan,ıu düzeni kavraınının alt

öğcsi olarak klasik anlan,ıda clc alınacak (II). Ayrıca, gür,enlik kavraıııına

devletin varlık nedeni bağlanıında yüklenen anlama dikkat çekilecek (IIl).

İnsan lıaklarıı,ııı,ı evrimi ışığıı,ıda güvenlik kavraılıındaki alan genişlemesine

de değinilecek (IV). Son olaıak. güvenlik kavriıır,ıııııır düşiincc öZgürIüğü

açısındaıı geçerli olup olır,ıadığı srırununa dcğinilccek (V).

I. Giivenlik ve insün lıakları ilişkisinin çok yönlii göriiniimü

"Insan lrakları ını. yoksa güvenlik n,ıi'/" sorusu, bir tercihı yansIllı-

ğından yerinde bir soru değildir. Çünkü bu durumda hcr iki kavraın. birbi-

rinin seçeneği olarak düşünülür. Bu ncdcnlc, sorgrılaı,ııa şekli değiştirilırıeli:
()rneğin "Güvenlik. insan l,ıaklarının gerçekleşme aracı cılabi]ir mi?", "Tanı

tersine. insan lraklarıııa saygı. güvenlik ortamının yaratılınasü için yeterli

rılabi]ir mi?".

İnsan Hakları ve Güvenlilı İlişlıisi Üzerine

İbrahim Ö. Kabogıu



I]rı stırrı]ar rızatılabilir. Aına bı.ırada belirle_,"ici olan. "giivcnIik"

(cnlniyct. \.'Qıri/[ / |ıir(|/\ kır,raıııına 1,iiklcdi_iinıiz aıılaınclır.

a. Hrıkrık'i anlaı,ıtiı giiveı,ılik. "kamu diizeni^^(ııı,ı,ıır,ıe iı,ılizaıırı. ıırrlı,ı

7ıiılılır,) kavrınııııııı bir ıl1 a'ğcsi o]arık anlaşılır. Kaıııu giivenliği. kamu

sağlığı r,c kan,ıu dinginlıği. "kaı,ı,ıı.ı dtizeı,ıi"nin ıanııı,ı öğcleı,ini oltıştufur. Btı

ınlaıııda düzeniıı çerçeccsi şı-ı üç kavraırıla çizilebiIir: kaııııısaldıı,. ıııaildidir

vc hclli öğclcrlc sıı,ıırlıdır.

b. ()lc yından. koııı-ıya siyasal ijğfcti açrsüüüdaıü 
_v- 
ıklaşıldığında.

clcı letin kurulı.ışuna kadar gidilcrek. dcvlet adı rerileıı sivasa] (irgiit ]eüı ııı c-

nin tırtak giircnliği sığlanıa aıııacı r,urguliıııır. IIıttı bu bıkııııdııı .lıılın

1.0cke'ta. bit tür "iizgiirliik-gür cn lik diyalektiği" anlayışı saptanabilir,

c. Kıııııı iıısııı hık]ırıı,ııı,ı cıriıııi ıçısınilın incclcııdiğinilc. şıı sırı-
lııı,ıı kıışııııızı cıkaı,:

Kanııı uilr cn liui ça_uı^

Sosyı l ı:iiı enlik çağı.

l k,,l,,ıık ıiiı eıılİk ı.ııı.

d. ('ığdaş iıısın hıkları krıraıırında "giir,enlik hıkkı". "bııış hık-
kı"nın bir all kaı rıı,ııı r.e gcrçcklcşıı,ıc ıracı olırak ku]la»ır.

Sinıdi hıı kır rıııılırı hirıu ııcıııaklı vırı[ \,iı[

II. Ktıııııı ıliizeııi öğesi olarak giiveıılik

Anayasılarda kııırı düzcni, özgürlükIcri kayıtlaıııa ııcdenj oIarak

bclirıilir. (icncl sağlık. gcncl asayiş gibi kavraınIar da. hak vc iizgürlükleri

1,1,2



sınlrlıtıı,ıiı ırac1 ()lırak kıılIıı,ıılır. ııııı hı"ııılar ikincildjı,ı,e
cliizeni kaı raıı,ııı,ıııı ı]1 irğc]cri tılarak clc alın ır,

gcne ]li]r]e kını Lı

()t.- yındın. kınıu clt]zcııi. kolluk gticii ilc hiitiinleşcn bir kır,ran,ı-

clır. Kolluk giictiniin ı,arlık ııedcı,ıi. kanııı diizcniıi sağlaıııktür, Kan,]Lı dti-

zcııi, lıık rc i)zgiirliiklcıiıı kııllanıIabildiği tırtaıır olarık tanııırlaııabi]it. Btı

açıdan. kıı,ııu di]zcııi adını hık ve iizgiiriüklcr kai"ıtlana[-ıilir. kısıt]ınabi]ir

ıe sınır!ana[-ıilir: çiinkti hcrkesin hak ve (iıgiir]iik lc rclcıı yaı,atlaırıııası. hı.ıııtı

gerekli kılaı. l]u necienlc. kııııı diizeni saclece sıı]ııIaıüla ırıcı ilcğiltlir. ıynı
zıı,ııaı,ıda hık rc i)zgiirliikleı,iıı kulIanılıııasıııa clrerişli orlıırr rc ktışrılları

sağ ]ar.

Şu hıldc ncdir kınıtı tliizcni'.)

Kıııu tiiizcıli. gı7l,c/ı/l/i/i/,: halkün iılağaıı r,c giinla]k 
_v- 

aşa},ıŞınl tch-

likcl,e diişüı,cn rlavraı,ıışlar vcyı elkcnlcı^ kınıu gürcnliğini bozıbilir, I]ıın-

lır. insanlardın ıc 1oplııluklıtındın ka1,-naklanaı,ı c1,1cıı,ıler olabilcccği gibi

nıaddi ırıçlar da tı]abi]ir. Bı,ı ınlııı,ıclı giiıcı,ılik stırrıı,ıu sadcce topltıııısal

harekcl]ertleı doğıı,ıaz; kamrı hizıııetlcriı,ıden de kal,»aklanahiliı. ()rüı(Eiır

clcklrik akıınI ilclcn bir kıbltınun hoşlukta sallaııı,ı-ıası r,eya belediye giirev-

]i]eri taralındaıı açılan bir çukuruıı kapaksız bırıkı]nıası yı dı bir çılıdan
kircınil düşnıcsi. güı,cnlik öğcsindc 50ı,ü,üullaşan kaınrı dtizenini bozan et-

keı,ılerdir. Kaınu güvenliği iiğesi. ııı,ı,ı u ı,ı,ı i asıyiş (,ıı7ı,ı,lrj pııhliqııt) kaırı-
nııvla da ifııdc cdilir,

Kaıı,ııı düzeni. .ırlğ/ıltır: iıılkın sağlığıı,ıı clkilcycn ı,c tchlikcyc

düşiiren etkenler. kaııırı dalzcı,ıiı,ıi bozar. Kapatılıııavaıı bir çukıır lağını pis

suları gibi insaı,ı sağIığını tehdit eden atıklarün taşüyücüst ise. kaıııu gürt,ıı

Iiği yanındı kanıu sağlığı için dc ıchlikc yaratür. Kaı],ıu sağlığI (.vrl/.
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rubliquc) deyiıııi ycrine gencl sağlık. aırıme selaııeti veya uıı,ıuıı,ıi lrıl)ıs-
sıhha devimleri de krı]lanılır.

Kaıı,ıu düzeni. dirlik dinginliklir: halkın giinlük yaşaınıııı sürdür-

di-iğü ortınrln güriiltü, toz ve duı]ıan gibi etkenlerden arınııış oIırrasl aı,ıla-

ıı,ııııa gelı,ı,ıektedir. Kamusal dirlik ycrinc. aınıne suküneti (lronquilliıE

pü!hliquc') kavrıını dı kullanı lır.

Bu açıklamalar, bize kaınu düzeninin çerçevesini bc]irlcnıc olana-

ğıııı sağlar:

Kaııu düzeı,ıi, ıııodcli,Jir,. yukarıdaki ilğcJcr kaınusal düzen a]aı,ıını

belirler; bu da ınaddi olandır. Gerçi koku, gürültti gibi n,ıaddi olnıayan ct-

kenler de kamu düzenini boztıcu elkiler yaratabilir; ancık. brıı,ılar ııaddi
tlüzuni cıkile1 ei i;zeIlıklerç sılıiplir,

Kaıııu diizeni. kuınusaldır,. bu iizelliği, kaınu dıizcninin özel ya-

şaıı,ı alanıııdır değil. ilkc o]arak kamusal. yaııi herkese açık olan alanlarda

gcçcrli tılduğu anlanııııa gelir. Buııa karşılık, kaınu diizeninı ih]al etkeırleri.

özcl yaşam alan ından kaynaklan abilir.

Kaıııtı dtizcı,ıi icerik olarak .ııııırlı biı,kıvrıı,ı,ıdır: üç bclirgin öğe-

deı oluşnıası. nııddi vc kaıııusal ııluşı.ı. kaını.ı dtizeı,ıiı,ıin "sıııırlı" bir kıv-
ranı olduğu aııliııııııııı gelir, Öylc ki. bunuı,ı değerlcndirilnıcsi. bir görevli-

den diğeriııc iiznc] ajğclcri cn ıza iııdirir, ([Ju [-ııkın,ıdan, geı,ıel ahlak kav

rınıı. ancak kanıu daizeniııi bozucu. yani ınaddi öğelerde soünullışmısü

duı,umuı,ıda hak ve iizgürlüklcri kayıtJaıı,ıı ıctlcni olırak kullaııılabilir.)

BcIirtiIcn ııcdcnlcrlc. kanıu güvcnliğini bozrıcrı cylcıııJcrc. tliizcııi

Ir4



kısacası, kamu diizcninin ijğelcri, kolluk ınakamlarının ınüdılralc

alanlarına sınırlar çizer. BöyIece kolluk gücü, ancak toplumun dirliği-

dinginliği (süküneti), güvenliği ve sağlığı öğelerinde somutlaşan "cılağan"

diizeni koruıTıak için harekete geçebilir. Bu iiğeler, kamunun ınaddi düzeni-

ni ifade eder.

Bu bclirti]enlere şunlar eklenebilir: kalııu düzeni alanı, çevre ve şe-

hircilik alanındaki gelişıneler çerçevesinde ycni kavraıııları da gündeı,ı,ıe

çıkarıyor; estetik kamu düzeı,ıi. kentsel kamu düzeni ve etik kamu düzeni

gibi kirvramların kullanılırıası. ijrnck olarak bclirtilcbiiir. l lak ve özgürlük-

]crin kullanılııasıı,ıda bu yeni kavramlar, geçici kaınu düzeni ih]a]leri ve

kaIıcı kamu diizcni ihlallcri arasında ayrııı yapma gcrcğini doğurmuştur.
()rncğin bir gösteri yürüyüşünün cadde ve ııeydanlarda "dinginliği" bozu-

cu etkisj iie, bir iktisadi yatırını t'aaliycliniır çevrcsel ortaünlara zırır rcrici
ve yasadışı kullanıııı sonucu meydana gelen "çevresel kamu düzeni" ihlali

l'arklı sonuçlar doğurduğu için, bu iki alan aynı değil, derecelendırilmiş

slnırlama ve yaptırımlara tabi tutulmaltdtr.

III. Devlelin vürlık nedeni olarak güvenlik

Devletin varlık nedcninc ilişkin öğrcti veya kuramlar arasında, "ta-

biat hali" betimlemesinden hareketle, siyasal örgtitlenınenin "toplum söz-

leşmesi" sürccinde gelçekleştiği görüşü, "insan hakları ve güvcnlik" ara-

115

sağlama adına müdahale "ölçülü" olmalıdır. Kolluk gücü için başlıca kriter

i)lçı|iliilük l/lrcsldir. KolIuk giiçlcri, şu üç soruya oluınlu yanıt verırıek drı-

rumunda]ar: müdahale gerekli ıni? Kullanı]an araç amaca ulaşmak için

elvcrişli mi? Kullanılan araç]a ulaşllmak istencn anıaç arasında oraırtılı bir

ilişki (adiJ denge) var ını?



sındaki bağlantıyı, biı,cy-dcr lct ilişkisi diizlcnıintic tleğcrlcndirıııc tılıı,ıağıı,ıı

ı,ı:riyor.

Gcrçi. bıı ktııı-ıda ijııe çıkaıı üç isinı için iıırklı biçiıı,ıde ııitclcndir-

ıııeleı, yıpılıı: "Tıbiıt hali \c top]un siizleşı]esi" giiriiŞiinii Sit\LlllJn iıç

1llozolian -l'. Hob[-ıcs. "iırsıııı insıııııı kı.ırdudur" Ihoıı.ı lıı.ıııiniliı7.ıııi) tcıııcl

yaklışııılı,u. la. tahiat ha]inin /ı1llı!l]a "kLüü,t kıı,ıı.ıı,ııı"ııa dijnüŞtiiği]nii ,.il]c

sürer. Hrıbhes'uıı diişüncc)cri. daha çok tıtıriter sivasıl rtjinı biçiıııini 1ıııı-
sılır. .].-.l, Rııtısscau. libcra] tı]n,ıaktan çok dcüıı()krı1 bjr tllozol'tı]arak tııı-
nır, Liberalizıııiıı ijncüliiği]nü isc .l. Ltıckc },apmışlıı.

Dtığal drırun,ıdaıı \,aıqeçl]tc rc siyasıl yapılaı,ıma sürcci!)dc. ilzgi]r-

lük ve giiveıılik diyalcktiği dcr.aııı cttj. [)evletin yetkileri. gcncl gür,cnlik

görcviylc sınır]ıdır, yöııcticilerc vcriIcıı 1"ctki. iizgiirltikleri ktırtııııak ıııııı-
cına yiinelir: gcçici cılırak vcrilnıiş olııp. oı,ıdaıı siiı,ck]i ıc kcsiıı iılarak

razgcçilnıiş dcğildiI. İktidır1 kiiliivc kı,ıllaıııı,ıa tlrırrııııundiı oı,ıu gcri a]ıı,]a

hıkkı vc ijdcvi vardır. Brı da [-ockc'a giire. yLırttışlırüıı direnıne. hatla baş-

kaldırma hakkıdır.

[3u çerçcıede dcvletin göı,evleıi. sahip olduğu ayrıcalıklı 1,etkilcri
(egcn,ıenlık) ile sınırlı ka]acaktır, Buı,ıa uygrın diişen giircr,. iç düzcni ko-

ruıııaktıı. Bu, kaıııu diizenidir. [)eı,letin varolrış ııcdcııiı,ıin libcı,al anlayışı-

na uygul1 diişeıı jandarıı,ıa dcv]ct. },Urltışlırtlı giil,enliğinl sağlaı,ı,ıaIıdır,

t)eğiniIen bu gajrüşIcf. gtinüm|izdc "ınilli giivenlik" kavraıııı i]e

iıısan lıaklırıı,ııı,ı aynı bağlaırıda kulIanılınasııın ycriı,ıdc tılıııadığını iırtaya

koyar. Çtinkti ıniIli giirenIik. daha çok dcvlcte yönelik düş tehdit]cr lçin

kullanı]ı,ııası uygun düşcıı bir kavraındır,
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IV, Iıısaıı haklorı eı,rinıiıııle giivenlik

Liberal devIelin güvcnlik anlayışı. insan lııklarıyla ilişkisinde gtl-

r,cnlik kavtaıı-ıının anlaşıIıı,ıa biçiıııiyle ilgili cvrinıe de üşık tulabilir.

Şiiylc ki: kişi özgiirltiğil vc gür,enliği. liberaI öğrcıinin aizgiirltik an-

layışının çerçevcsini tılı,ıştı-ırur. l9. ytizyıldan itibaren gclişcn sosyal Iıaklar.

kendine iizgü aıılayış ve sistcıııi bcrıbcrinde geti[di. Yinc. 2(). yüzyılın soıı

çeyrcğindc tcıııclleri atılan ve 2l. yiizyılın gtiı,üdcn,]iııc oturaı,ı çevresel hak-

laı^ insınoğlunıın orlak kaygıJarını yaı,üüt vermeye çalışıııaktadır.

Bu ecIisıIc]cü,. giivcnlik ıçısıııdan nc j]ııcle cder']

Ki.şi iliiı,c:nli7ji 1rlğı: giirenlik kar.,raıııııın yaşaııı hakkı tcı,ı,ıcliı,ıdc

klasik an]aıı,ııı,ıda aı,ılaşıldığı re uygrılıııdığı döııcııı. Brı anlayüş. ilç iiğc) c

dayalı olarak kaııırı düzcni tanın]ıyla i'irt[iştlcktcdir: kanıu gtivcnliği (asa-

yişi). kanıu sağIığı (selaııeti) vc kınıu dirliği-dingin liği (sükiıneti).

So,sı,,ul qiiy,t,nlik ç,ııgı: sosyal lıakların gclişırıcsi. dcvlctin (ve du-

ruüna gajre diğer toplulukların) cdinıini gerekli kılan hak anlayışıııı iırlayı

çıkarclı. Ad rılarak. "stısyal güvenlik hakkı" \lı ılroiı iı lcı.ılcıırili 1,ıııbliqııcJ

vcya "I,ıakları" dcnırrcsi dc anlaıı,ıIı. Bu l,ıakkın gerçekleşıııcsi için gcrckli

önleırıleri alıı-ıak duruı,ı,ıtıııda tılaıı dcv]ctin görcı i. ilgililcre sadece maddi

vc akçasal cdinıdc bulunı,ı,ıak değil. aynı zarı,ıırnda ve halta dal,üa çok sis-

temi kı.ırıı-ıak ve örgütlenıneyi sağIaııııktır,

Böyle bir yaklaşımı anayasal clüzlcıı,ıdc soı,ü-üutlaştıran netin olarak

l96l Aııayasasının l 0. maddesini ıktarı,ııak ycrindc olur:

ID



I)cvlet. kiŞinin lemcl hak ve hiirriyetlerini, 1erl huzuru. sosyal adalel Ve

hııkrık devlcıi ilkelcriylc bağdaşaı,ıravacak surcttc sınırlayan siyasi. ikli-
sadi ve sosyal bütün enge]]eıi kaldırıı; insanın maddi !e nranevi var]ığF

nın gelişmesi için geıekli Şaıl]arl hazlrlal. (t] 2).

Ekolojik ç,cığ Çevrc ve doğal iırtamların artaı,ü taI,üribatıyla ortaya

çıkalı çevresel haklar, insanoğlunun gündemine oturdu. Sadece insan tüIü-

nün değil, bütüı] caıılıların yaşam ortamlallnın bozulıTası, başka blr deyışle

ekolojik dengenin giderek biızulmasü, su hakkı gibi ycni alt kategorilcfin

ortayiı çıkmasındıı itici gUç oJuşturdu. Bu bağlaındıı kullaııılan çe\ re gü\ en

liği vcya ekolojik güvcnlik kavrınıları, gidcrck çevresel lrakların giivence

öPeleri olarak ılgılanır halc geldi.

Ekolojik güvenlik, tarih'i, kültürel ve doğal ııiras bağIaınında düşü-

ııülıı-ıesi gerekeıı bir kavramdır.

Orneğin günüıııüzde sayı ve coğratl alaı genişliği bıkımından
projclend iriln,ıesi ve yapın]ı ivıı,ıe kazanan Hidroelektrik Sıntral]eri (HES).

ekolojik dengeyi tehdit etnekte ve bu bakııııdan ciddi bir gür,enlik sorunu

yaratmaktadır. HES'lcr, tarihi, kültürcl vc doğal nıiras bağlaınında ckolojik

güvenliği tehdit etlııektedir. İnsanIarın. hayvanların ve bitkilerin 1ışanı
ortaıı-ıı üzcrindc, onarılıııası nrüııkün rıJıı-ıayan tılumsrız ctkiIcre yol açınak-

tadlr.

Ote yındaıı. bilimsel ve teknoJojik gelişnıeleriı,ı ııedeıı olduğu biyo-

tcknoJojik güvcnlik st,ırunlarına değinıııekle yetinelim.

İnsan lıakları ve güvenlik ekseninde ortaya çıkan çok yönlij vc bo-

yutlu sorunlar, konuııun ulus]ararasü ö]çekte ele alınınasını gerekli kılnıak-

tadır. ÇcvrcseJ güvcnlik ve biyoteknolojik güvcnlik üzerine birçok uluslara-
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ras1 daizcnlcnlcnill Vapt ldüğtnl gö/]eırıek n]üıllki]ndiiI

Bu saptaınalar. konuyu barış l,ıakkı açısından da ele aIınamızı ge-

rekli kılmaktadır.

V, Burış lıakkının kurucıı öğesi olorok güvenlik

Uçüncü kuşak haklar arasında incelenen barış hakkı. öncelikle, bir

insan hakkı olarak clc alınabilir. Sonıa, barış-huktık ilişkilcri bağlamında

irdelenebilir, Ayrıca. barış hukuku yönüyle ele alınması da gözardı edil-

ıncmelidir. Güvenlik kavramı ise, barış hakkının dördüncü tjğesi o]arak

belirtilebilir. Bu anlamda, psikolojik vc madd'i öğcJcriylc, dar vc gcniş an-

lamlyla tartlştlmaktadır.

Orncğin Birleşıı,ıiş M illetler açısından güvenlik kaı,raır,ıına bakıldığı

zaıııan^ "barışı \,e güvenliği koruma" teriıı,ıi. l9,15 Şartı'nda yirıı-ıi kez tek-

rar edilınektedir,

Burada ise, güvcnlik kavramııra "barış l,ıakkı'lıın içeriği açısından

dcğinilccck. İçerik iılarak barış hakkı. "güvenlik hakkı". "silalısız]anına

hakkı" ve "savaşa karşı çıkma hakkı" olmak üzere üç öğc ekseninde açıkla-

nlr.

Giivenlik hakkı. geniş anlaınıyla. içeride veya devlellerarası alanda.

savaşlardan korunnra anlamına gelir ve en azından enerji ve çevre güveı,ıli-

ğini de kapsar. Birleşmiş MilletIer Şartü'na göre bu hak, devlet]erin taraf

oIdukları anlaşmazlıkları barışçıl yollardan çözııeleri gerektiği anlaı-ı,ıına

gclir.
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lJu giivcnlik lıakkı. ıynı zaıııanda barışın. biiliin dcvIctlcrin pay-

!ıcrckcn bir nlcta rllduğLı aıı]aıı,ııı,ıa da geliı,. t}u kolcktıf güı,cnlik.

dipltıınasi ıı,ıcıIığıyla gcliştirilınelidit. Toplıı qtiı,cnliğin gclişti-

iIc her dev]ctin kendi eür,elı]iğini gclişlirnıcsi arasıııda çclişki 1,ok

Ağuslos l 9(:ı(,ı'da. Avtıstral},a laı,allndan f'ıııbcrrı'yıı davet cdilcı
l7 siyasi uzıııanc{ın ıılıışııı bit koınisyoıırın. "Niikleer Silahlardan Arııınıış

t}ir Dünyı İçin ()nlcnılet Raporrı"ı,ıda açıkça şiiylc dcnilnrcktedjr:"ııiik]eer

silahlar. biitiin iilkclcriıı gılivenliğiııi ııı]tünıktıdır. -]-ek korunıı,ıa. aııcık
ıiiklcer silıhların iııılıısı ve bir daha asla ürctilı,ıenıesinin 1enıinıt altına

ılııınıısıylı gcrçeklcşcbi l ir."

(iiivcnIik hıkkı. ülkc içindc ve dcvlet]cı, ırasında şiddct cyleınlc-

rindcn korunıııa isc. iilke içinde brı iç barış anIıııııııa gelit. Hcrkes. bırışa

karşı tchlike oluşturan iıısiıı,ı lrakliıı,ıııııı sistenııtik. yığınsal ve apaçık ihlıl-
lcrine tek başına ya da t()l]lu olarık kırşı koyıııa hakkıııa sahiptir.

VI. Vargı: ıliişiiııce öz54iirliiğii ve {!iiveıılik

(]nceki d()rt başlık ıltındı yiizeyscl tıIırak değinilen "iıısın lıakları

r,c giivcnlik" ilışkisi iizerınc sotrııılır. glivenlik kıır,raııı ı ı,ı ıı,ı insııı lıakları

açısından şu ikili ıjzclliğini iııtayı ktıynıuş bı-ıluıırıytır: bir yaı,ıdaıı. qür,cnlik

ıdıııı a]ınacak (iııIeıı,ıler. ('zgiirliik rç haklarııı kullanııı tırlaıı,ı ve koşıılları-

nı oluşturut. Ölc yındaıı. gür,cnlik gcrekleı-i. hak r,e öıgiir]i]klc[i sıı,ıır]ıınııı

gcrckçcsi tılarak kullanılır,

[ {cı iki tııall nısılilcngclcıncli'/
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()ncc]iklc^ güı,clılik kirvranııl]üı1 tiınınl i)ğelcri sürekli gözden geçi-

rilnıcli. Bu kavraınııı kıılJanıldığı scktijrleı,c göre bu kavrınıda giiriilcn içe-

iik dcğişikliğiııin yiinleıi il,i saplunnıulıJıı. ı')rne!in kışi güı,.-nlıği ilc çcv-
rcscl güvcnlik arirsıııdı paralcllik ijğc]cri saptanıbiliu lhkat ayrışan vcya

özgiil iiğelcrın nclcr oldrığrı da ortaya konabiln,ıclidir. Giivencc özelliği

yiinüylc biiyle olduğu gibi. sıırır]aıııa ii]çiitii o]arak kullanıldığındı da du-

run] dcğiŞll,]cl1,] cktcd iL

Sonra. iilçiiltiliik ilkesi. her dııruırrda vc iizclliklc güvcnlik kıvraıııı
sıııırIınıa aj]çtitii ola[ak kı-ıl]anı]dığında gözctilnıclidir. Aınıcı aşan lıak vc

özgürltik sınır]ııııalırı için. güvcnlik ölçütüı,ıc ı,ıeşrulaştırıcı işlev yükleni-

leırıez. Bı.ı bağlan,ıda. illçtiltiliik testi için geçeı-li olan "qcreklilik". "cJvcriş-

lilik" ve "orantılılık ilkesi" ajğclcfi. ayrı ayrı vc birlikte değcrlcndirilııcli-
dir. ()lçülüIük ilkcsi. insaıı lıaklarının gerck ulrısal gerekse uluslırarası öl-

çcktc kullanı]ıı,ıasında gcçt-rlidir. Ultıslararası scyahatlcrdc. qüvcı]lik ıdıııır
iılııraıı iışırı önlenılcrin ajlçtilai olmıdığı, çoğu zaman giizleı,ıeı,ı bir duıuın-

d ur.

Nihaycl. gtivcnJik arlçütti. düşüncc özgürlüğii aIanında kul]anıIıııa-

ıııalıdır. ('iiı,ıkti giivenlik klasik aıı Iaıı,ı ıırdiı. ı,ıaddi vc kanıtısa] a'ğclc[de

soıllutlışıri bunlır. ljkri alaıı dışındı ycr ılır, ('evresel kanıu düzeni. biytı-

teknolqik gür,enlik gibi ycı,ıi aIanlar dı. d|işünce ('zgürltiğti taraliı,ıdaıı ko-

rı.ıııaı,ı dcğcrlcı d ışııda kalır.

Bu bakıındaı,ı 5237 sayılı 'ftirk ('eza Kanunu (TCK). "kıınu bırışı-
ııa karşı suç|aı"'başlığı (Beşinci B(ilüün) altındı. "lla]kı kin vc düşmınlığa

tahrik vcya aşağılaıııı" kcnar başlıklı 2l6. nıaddesinde -'kanıu güvenliği"

kııvrııı,ı,ı ııı ı ktıllan ıyor:

1,21,



Halkın sos}al sınıf'. ırk. din. ünczhep ve!a bijlge bakımından farklı ij7cl-

liklere sahip bir kesiınini. diğcr bir kcsiıni aleyhine kin ve düşlnanlığa

irlonen 1ıhrik cdcn kiııse. bu nedenIc kalnu gijvenliği açlsındıİ açık vc

} akın bir lehlikenin ona)a çIkması halinde. bir } ıIdan üç )-ıle kadar hapis

cczasI ile cczalandırlllr. (l l )

Bilindiği gibi, uygu]aııada, -l'(]K nıadde 2l6^ ıııaddc 3()l ilc birlik-

te, "flkir suçLı" yıratmıyı açük hüküınlcr kategorisinin başında gelııektc-

dır. Oysa, ınaddede kullanılan "kaınu güvenliği". kamu dajzcni kavranıının

bir öğesi olarak klasik anlaıı,ııı,ıda "diiştinscl alan"ın dışında yer alııııkladıı.
Özellikle "açık ve yakın tehljkc" ölclitiinün birIikte kııIlanıIınış olması.

güvenliğin maddi iiğe teıııelinde değcrlcnd irilnıcs in i gcrckli kılınaktadır.
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