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Çağımızın Insan Onurunu Yönelıtiği Tehditler
Karşısındo İnsqn Hcıklarının Onemi

Oktay Uygun

l. İnsıın Doğası, İnsan ()ıııııu ye İnson Hokları Kavramlatı

]ırsiın lrak]arı öğrctisinin f'clsct'i dayanaklaı,ı ilkçağ diıştinccSinc kadar gcriyc
gidilcrck izlcıebiliı,. Bu öğrctinin ststeınli biçin,ıdc ilk kez ortaya çıkışı isc, Avrupa
kiilıür çç\,rcsilıde l7. r,c llJ. yüzyıllarda söz konusu olnıuştur Bu üç-dijrt asırlık
tarihscl alkaplanın. konuyla ilgili ttmcl kavraınlar olan ij:gilü.liik, c.şillik, i,7saıl
htıkkı, iıı.çtııı doğosı ı,c inıdn ü)üluru gibi tcrımlcr üzcrindc bir ıızIaşnıaya varınak
baktınından yctcrli olduğu dtişünülebiliı,. Fakıt dunıtn böyle dcğildir. (itinüınüzdc
başta "insaıı hakları" tıln]ak üzcrc. ilgili diğer biitün kavramların yüzlcrcc f'arklı
tının]ı btılunuyt,ır. Bu ı]edcırlc. konunLün öZiiı,ıü clc alnıadan ijırcc, ilgiLi kavraıırlar
hakkıııdı bazı açıklanıalarda bulrınn,ıak yararlı tılacaktır.

İnsan haklaıı ilc ilgili tanlınlar birbirindcn büyük ölçiidc f'arklılaşııakla
birlikıc. bu haklatın öncıı]i bir özclliği üzcrinde çoğu kişi hcınfikirdir. Bu ijzcllik.
insan hirklarııln başka tiir haklar. çıkarlır vcya taleplcr karşısındaki üStiinIiiğüdür.
('aidaş dcnıokratik ülkclçrdc baskın olan gaiıiiş buduı Biı,insan hakkıyla kişiscl
vcya toplumSal bir çıkar vcya talcp ka§ülaştığlnda. koııınıııası üıerckçn LiStün dçğcr
o kiınuya ilişkin insan hakkıdıı.| () kadar ki. kan,ılı düzcıriıriır. katnu yarar]nıı,ü vcya
iiIkc bülünlüğainün korunması gibi soı,ı dcrcce öııcııli gcrckçclcrc dayansa bilc. bazı
insan haklarına hiçbir biçiıııdc sınırlama gctirilçmcz. Diğer bazı haklar isc ancak
bclirli koşullar çcrçcvesiııdc vc ijlçülü olınak kaydıyla sınıı,lanabilir, I'eki, insan
haklarınıır diğcr l,ıaklar, çıkarlar vcya talcpIer karşısındaki btı iistünlüğü nçrçdçn
gcliyor'l Hukukçular, siyasct bilimcilcr. filscfcciler ve diğcrlcri bu sonıya kendi bakış
açılilrını yansıtan vc birbirindcn öncmli ölçüdc tiırklılaşan yanütlar vcn]lişlçrdir.



Gcncl olarak iiiıdc ctııck gcı,ckirsc. insan lıakları insanın dcğcriııi korrıyaır

haklardıı,, Burıdaki '-insoııı r/cğı,ı,i" kavramı. hcr koşulda saygıyı hak cdcn

bir insani ijzii il'ııdc cdcı. Hrıkukçular iırsaııln clcğcti vcya insani iiz kavran,]lal1

ycrinc. daha çok. tiiıı,ı insaırlarıı,ı sahip olduğu tcıııcl bir özcllik olarak "l"r"?
ı.ııııııı" kaı,rınıını kullanır. ()zdcş olmasa bi]c. birbirine oldukça yakın anlanıa

saIıip bu kavraııılar ilc vuı,gulanınak istcnen şudur: Tüm insanlar onur bakınıındaır

çŞiitir. Çtinkii dil. din. lrk. cinSi}-ct. zcnginlik gibi t'aı,klıllklırın öıcSindç. insanlar

yılııızca kcııdi tiirünc özgii bazl tcı,ııçl nitcIiklcrç sahiptir. Sahip oldtıgunıııztı

dtişihdiiğiimüZ btı iizcllik]crdcn harckct]c. hcı,koşulda uyulnıası gcrckcn bızı
ahlaki ödcvlçrc ulaŞırız- Bu ahlaki ödcvlcrin özii. bizi "insan" yapaı] r,c cl,rcnsel

olarak sahip olduğuıı,ıuzrı düşündiiğümiiz tcı,ı,ıcl nitcliklerinıizin (bir ınlamde

insaı,ı cloğasınııı) her koşulda konınınasıdır, İştc insaı,ı hakları. as]ında. bıı ödcvi

Somut]aştlİan ariıçlardır. Siiz konuSu iidcv diiŞünürlcr tarat'ınc]an öncc ah]ak'i bir
yükiimlülük olarak tcnıcllcndirilmiş. gidcrck htıkuki güvcnce a]ttna a]tnarık tcıncl

hukrık nrırıır]irrlna diinüştiiriilı]liişttir.20, yüzyılın oİta]arındaı] itibarcn sayıları

hızla çoğalan hak !c özgürliiklcrc ilişkin rıluslararası sözlcşmclcrlc. bı.ıgün insan

onıınınu koruınayı amaçlayan insaıı hakları ullıs]ararısı hukukun çok önçmli bir
palçaSr ha]inc gclıİiştil.

İnsan doğasınınlonurunun korunmast yöntindcki a],ılaki vc hukuki buyruklaıııı
nıiıclcm çağda Batl dünyasında vaygın kabul giirdüğLinü st)ylcvcbiJiriz Dinsel

kiiltür dc bu kabulti bir irlçüdc kolay]aştırıc] rol oyü]an]]ştır. Bir dindar için
söz konusu brıyruklara uymanın gerckliliği açıktır. Özclliklc scııavi dinlcr

bakıınıı,ıdan. insanın Tanrı suretindç yaranldığı vc Tanrlnın kutsallığından pay

aldığı kabııl edildiği için. bu iizcllik]erin korunnıası tabiidir. Bu bakış açısından

insan. cloğadaki tüııı diğcr varlıkIardan daha üstün bir saygınlığa sahiptir. Gidcrck

evrendcki tünı varlıkların. Tanrı tarafından insanın yararına sunulııuş niınctlcr

olduğu. bu ncdcnlc var cdildiklçri dc ileri siirülnrüştür.

Dinsel bakış açısıyla insan haklarını tc]ncllcndirlnck sorunludur, Ycryiiziiı,ıde

çok sayıda farkJı inaı,ıç sistçmi vardır. Eğcr insan haklar] tıim insanların cşit

rılarak sahip tılııası gcrckcn ycıkilcrsc. şu ya da bu dinscl inancın bakış

açısıyla tcnıellcndiı,ilenıcz. Hcrhangi bir inanç sistcıTine bağlı olıııyan vcya

insana doğadaki ıiiğcr ıaı-lıklar karşısıı,ıda ınutlak bir üstünliik tanın,üayın iıJılç
sistcmlcrinc ıııcıısup bircylcri dc kapsayal başka bir ölçıitc ihtiyaclmız vardır.

Bu drırun,ıda. insan onunünu korrıııak. iırsanın doğanın gcri kalanı karşısındaki

t'aı,klı konuınunu teııellcndir]nçk için laik bir gcrckçcyc ihtiyacımız cılacaktır. Bu

doğru]tuda. insan oıırıruna fçlscfi bir tçmel ollıştuı,ma yönündcki cn ikna cdici

çabayı ünlii fi]olof Kınt scrgilemiştir.
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Kant'a görc insan. onu doğının gcri kalaırıırdaır ayıı,aır vc saygı duyulııası
gcrcken biı, özclligc sahiptir. Bu iizçllik insarın ohlcıki scç.im1o. yapabiJmc
kapasitcsidiı Özgür iradcsi sıvçsiı,ıdc iıısaıı, diğcr varlıkJardan f'arklı olarak. doğa
yısılann]ı,ı dctcı,miniznıiııdcn sıyrılıp ahlaki bir yasaya göre harckct crlcbilir. Bu
kal,ıasitc. aralarındaki çcşilli t'arklılıklara rağn,ıen tünı instınları birlcştircn, I,ıerkcsc
cşit olarak dağıtılıııış biı özclljktir.: İnsaıı tlak]arı Er.rcnsel Bildirgesi. Ktrnt'ın
yaklirşıınına bcnzcr şekildc. insanın haklarla donatılınış saygın vc rrnurlu bir vaı,lık
oluşunu onun ıılrıl ı,z ı,lclıı sıhibi olmasına bağlanıtşitr (md.1).

]. Moıleın Devleı ve Insan Hakları

]nsan doğaSını],l öncırr]i ijğcIcri itraSlnda aktl ve ricdan sahibi olmaslnın
sıyılması vc bu cvıensç] özcIliklcı,ncdcniy!c insanın onurlu. saygın bir \.ar]ık
oldtığuü,ütıı] kabul çdilıncsi. söz konusLı özel]iğin nasıl koü,unaçağı soruslınLı
giindcınç gctirir. Moclcrn çığın başlaııgıcında. Aı,rrıpa'da bu özcIlikIcrc yönclik
çn büyük tehdit "ınutlak ınonarşi" biçiınindc örgiit]enen dcı,lcttcn gclnıckteydi.
Modcın dcvlct, dalıa ijncç hiçbir iktidarın sahip ı,ılıııadığı kadar bircylcı karşısında
güçl|i du.uma gclnişti. Fçodalitcüıin gcçcıli oldugu ortaçağ Avrupa'slnda bircv
iizçriıdc baskı o]uşturabilecck (]1oritcIer böltinmiişlük arz cdiyoı,du. Zııcn
giilliimıiZ anlaınıvla bircyin o çağda var olduğunu söylcııck dc pçk ınünlkiı]
dcğiI. Fcodai beyliklcı-. kcndi kcndini yönctcn kcntlcr, cğitinı vc yargı baştı oln,ıak
iizcrc topluınsal yaşaıııır pck çok alanında ctkiIi olan Kilisc vc çeşitli şckillcIdc
örglitlçncn ccınaatlcr değişik yönlcrdcn bireyler üzcrindc otoritc salıibiydi. Bir
rıtoritcnin baskısından bunalan kişi. bir bışkı otoritcnin nütiız alanııra gircı,ck göıecc
korı.ıııııa sağlayabilirdi, Birbiriylc rekabct cdcn. çoğu kez ııiifiız çatışması yaşayan
bu o1()ıitçlçriı çoklLığu. hiçbirinin mullak vc kaı,şı ktınulaınayacak dcrcccdc üstün
bir otoritc haliırc gclcıııcıı,ıcsiııc yol açıyordu. Aı,ıcak tcknolqik gclişıncnin yol
açtığı ckonoınik ve topluınsal dcğişiııı. bu ololiıclcrdcn biIinç. diğcrlclinin tülnünü
cgcıncı,ıliği alllna alnrı olanağı lanıdığıırda duruın dcğişecekıir. Modçrn dcvlct.
Avrupa'dı l7. yiizyıldan itibarüJn dinse] alan dahil hcr alanda soı sözü söy]cınc
vc diğcr ttın oloritçlcri kcı]dinc bağlıııa kapasitcsiı,ıc sahip hükümdarlı k)arın
be liı,ıı,ücsiylc oılayı çıkacaktıı. Thonıas Hobbcs'rın bcliınlcme siylc. ınodcn,ı dcılct.
karşı konrıln,ıası ıniilıküır olırrayın bjr canaı,ar (Levialhan) olarık kı.ıı,ulacaklıı
Deı,lct. bircy ilc kcııdisi arasındaki bütüıı gcIenckscl. dinscl. iktisadl r,.b. kuı,uınları
kaldırdığı için. bircy bu dcv canaı,ar karşısıncia hcı,ı,ı yalnız hcın dç ncıkta kadar
kiiçiik kalmıştır, Brı durrııı. kişinin akıl vc ıicdan sahibi oln,ıa özclliğinin gcı.ckli
kıldığt özgtirlüğü lch]ikcyc düşürtir,

Tarih sal,ıncsinç iJk çıkan ıı,ıodcrn dçvlctlçr adcta biıcr fil. bircylcı,dc bircr
karlııca olınuştur, Filin harekct cdcrken kalıııcaları czıncsini üılcyccck. devlcti
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bunu yapınaktan alıkoyacak bir aıaç gcrcklidir. Bircy cskidcn olduğu gibi KiJiscyc
stğlnarak. bir f'codal bcyin korunakl1 şatosuna kıçarak vcya bir kcntin hin]3v.,5inç

girerck 1,ıükünıdarın baskısından kaçaııaz, Böylc bir sığınnıa vcya kcırunııı
ihtiyacını en çok duyan kcsim. o çağlaıda burjuvaziclir. Zcnginliğin kıynagının
topraktan ticalctc kaynıası ncdcniyle ckonomik üstiinlüğü c)c gcçirmcye başJayan

burjuvazi. scn,ctini giivçncc altına alı,ııak, gür,cnli biçimdc çoğaltmak ve

mirasçılarına gcçirmck istenıektcdir. Oysa brırjuvazinin sınıf olarak bclirdiği ilk
döncın]crdc. brı sın]fıncnsuplaıının statüsiihiç dc bı.ınlara clvcrişli dcğildir. Soylular
vç din adanlaıı gibi ayrıcalıklı sınıfa dahil dcğildirler. Scıllcr gibi toprağa bağtınlı

olnıan,ıak]a biIliktc. ticari faaliyctlcri içiı gcrckcn scyahat özgürlüklcri gü\cn(c
altında dcğiIdir. Bclirli bir döncmc kadar yalnızca scrflcrlc cvlcncbi]ir. nrirasıııı

çocuğuna gcçircnıezlçrdi. Ticari i'aaliyctin gcrcktirdiği scrbcstlik ve giivtndcn
yoksunduJar. l icı kcnt vc t'coda] bcylik tüccarlıra karşI laı klı politikalar izlcr. farkJı

ı,crgi oranlaı,ı r,c fırklı kurallar uygulıırdı. Bu duruın. gcniş bjr coğİafyada ticareti
gı.ivcnli bir şckildc yapabilııcyi olağanüstii ö]çiide zorlaştırıyordu. Fcodalizındcn
kapitali7mç gcçiş sürccindc Avrupa'da bur.juvazinilı fcodal bcylcr ve Kiliscyc
karşı iktıdar nıiicadclcsinde kralları dcstcklcııesinin arclındaki tc]nt] ncdcn budrır,

Kra]ların lcodal bölünınüşliiğii kaldırarak. iizcrindç giiVcnli biçinıdc ticarct
yapılabilccck biiyük bir iilkç kurn,ıaları burjuvazi için hayati öncın taşlyordu. Bu

sal,cdc artık bir tiodal bcyliktcn vçya kcntten diğcrinc gcçcrken vcrgi vcnıcktcn
kuııulınuş. tılıuşnıazlıklarıırı f-arklı kı.ırallar rıygtılayan çok sayıda ycrcl ırıahkcıııc
yerinc ulusal kanLına gijrc çajzcn kraliyct malükcmç]crinc götiircbilmiş. kısacası

çok daha gcniş bir pazarda güvçnlc ticarct yapabilir halc gelmişti.

F'codal bii]iinnriişliiğün ınrıtlak nıonarşi biçinlindc örgiitIçncn ulus dcvlçt
saycsindc aşılnıasıyla buıjuvazinin cldc cttiği bu avantajlar]n vazıJı. sağlaıı
bir giivcncçsi yoktu. Ö7çlliklc r]c. söz konusu trvaı,ıtajları n ı hükiiındafa karşı

koruyacak araçlardan yrıksrındrı, Iştc bazı Avrupa ii]kclcrindc "haklar bildirisj"
vc_va "ınayasa" lor]r]unda oılaya çlkan vc ıniras. mtilkiyçt. scyahat. düşiıncc rc
inaııç gibi hak vc özgiiı-lüklcri giivcncc altııa ılıır yırzılı bclgclcr bu gcrcksinimi
karşılaınak üZcrç oılaya çlkmlştır. ()ncclcı,i ahlaki yıikümlilliiklcr o]arak dilc
gctiı-ilen insan haklaıının ya7ılt vc üslih l,ıukuk ntırn,ılarııa dönüşmcsiııin ardındaki
toplLn]tsal dinaıııik brıdıır,

Bu{uvazi. daha öncc dcslcklcdiği htiktiındarlara kırşı haklarını ı,c çıkarliıuııı
kolu]na ]niicadclcsinc girişmiştir. Bu nıiicadclcnin ü],ünü o]a.ak cırtaya çıkan
bclgclcı sınılsal çıkırlarJa cloğrudan bığlanlılı olınasına rığn,ıcn. slnıt'§ı] hiı dil

kı.ıl]anı]arak kalcnrc alIn]],]an,]ıştlr. Bunun ncdcni. brırjuvaziniı,ı ayrıcalıklı sünıflar

(soylulır rc rlin adanıJarı) karşısında giriştiği cşitlik \ç iizgürlük ıılicadclcsiı,]c
cliğcr kcsiıı,ılcrin dcslcğini Sağlımak istcıı,lcsidir. [,']kcdc,ki tlim insanları kapsıyın
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üılusal. hattir cvrcnSc] bir sij},lcnüiıı ku]laı,ülln]asıyla bcklcneı dcStck Sağ]anmıştır.
O döı]eınin bclgclerindc bclli bir sınıflı çıkarlarıırı kı,ırrıyacak düzcırlcnıclcrdcı,ı
dcğil: örncğin tiiın Frınslz]arın vcva tüm insanların lıaklarından söz edilir,

Kökcı,ıindc bc]irli biı,ırkın (beyazlırı]ı). bclirli bir sııııfln (burjuı.,azinin) r,c

bclirli bir cinsin (çrkçklçrin) talcplcri olarık orlıya çıksa da. zaınaırla söz koııustı
taleplcr cı, rcıscI bir fbrnıiilasyoı]a kavuşmrış^ insan hakları o]arak kabu] giirmüştiir.'
.lohn Lockç. insın hık]arııı 11a|Lıt, ij:giiü,liik vc ünijlkivl iılırıık sayınış. Jctliı,soıı
6t:ıı,ıa ınııllıılıığıı ırıı»ıı hıkkııı cklenıiş. Flansız Dcr,,riıni sıı,ısıı,ıilı ilin cdilcn
iıısııl vc Ylırttış Liaklırı Bildirgcsi ö:giiı-liik, ııilki,ı,aı, gül\,cnlik |e hıı-ıkııa kırşı
ı/ıııııııı, şcklin,Jc kısa bir liste sunmuşlt]ı,.] (jiinüı,üilz insan I,ıaklaı-ı bclgelcriylc
karşı]aştlııldığtnda bı.ı ]istclcriı,ı kısalığı dikkat çckicidiı. Dahası. cğcr iıısan Iraklirı,ı

iıısaıı iloğısıııa ilayaııdıı,ılıyor. ıcmcl. dcğişıııcz ıc cr,ıçnscl insaııi iizclliklçriıııizi
koırıyor isc. sıhip olnıııııız gclckcn hıklırın ırcclcn biı,kcrcde sayılarak kcsin bir
listcyc bağlananıadlğı sortısu aklı gclcbilıı. jııs.ııı h.rkllıı,ı ö!lçtl§ll]r,l llrliıya çıktığı
döncı,]ıden bu yııra gcçcır si]ı,cclc. uliısal ınayasalar vc ulrıslararası bclgclcrdc
giivcülcçyc bağ]ınaır insan hak ların 1ı,ı say-ısını baktığııırızıla. giiı,cccğimiz nıııazzaırı
ııtış bu sorrıvu anlaıırlı kılıyot.

2. Insaıı Haklarının Savısı Neı]en Sijrekli Artı,ı,or?

Günümüzdc iırsan hakları artık kuşaklara ayrılarak sayılıyor: Birinci kuşak
kltısik htıklur,. ikinci kuşak sos1,,ul htıkldr vc tiçünçü ktışak dtı.ı,tınışııtı lıukltı-ı.
Bazı yazarJar son yıllarda dördllrcü^ bcşinci.., şeklindc ycni lıak kuşaklarından
söz etn]cktcdir. İnsan haklarıırın saytsı ncdcn artlyor'] Haklara kaynaklık cdcn
iıısan doğası ını değişiyor. yoksa korunınası gcrckeır insiın doğasının,/oı,ıLıruııu,ı
hala kcşicdilcmemiş yönleri ıni var'] Soruları çoğaltınak mijıırkün: İıısın
lıaklırrıı,ıın yaygın taü]ımlarından birj olan. "kişinin sııJ in.ıaı ııldıığu iç,iıı.ıııhip
olnıtısı gerakan lıuklırı " tanıınından harckct cdclsck, sırf iıısaıı oln,ıak nc dcıncktir
sorusuna ırıt kcsin ccvap vcrcıniyoruz'l Yoksa insan olınaktaır kaynaklanan ıcıııel
özcllik le rimizin korunııası hcr dcvirdc tirklıIık n,ıı göstcıiyor'] Hakların siirekIi
artış gij§tçrmesinin diı,ıamiklçri nelcıdir']

İnsan doğası üzcrindcki bitınez lükcnıncz üartışıııaları bir an için gözardı
cclip. Kanı'ın siiy)cdiği ahJaki scçinılcr yapabilıııc kapasitcmizi vcya Evrcnscl
İnsan Hakları Bildirgesinin söztinü cttiği akıI ı,e vicdan sahibi olııa özcl]iğiınizi
tcnıcl aldığın,ıızda bilc. bu özellikleriınizi koruyacak hakları bir kcrcdc sayıp
ttikctcnreyiz. Buııuıı ncdcı,ıi, söz konrısu özcl]iklcri aşıırdırmıya. kullanı]maz halc
gctirııclıc ncdcn i,ılan çtkçnlçrin hcr dcvirdc dcğişiklik göstcrıncsidir. Haklar insan
doğasının brı tenıcl özclliklcrini koruyan araçlar olduğuna gijrç, çtkili bir koıunıa
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için doğalntza yijnclik öncınli ycni lchdit]crc karşl ycni l,ıaklar fiırııülc ctınc

çabası içinc girnıcnıiz kaçınılınaz, Nitckinı ikinci vc üçiincii kuşak hakların onaya

çıkışında sürcciır brı şckildc yaşandığını çok ııcı biçiııdc- göriiycırıız.

a- Biriııci Kusok Haklar

Klasik haklar o]arak da ad]andınlan biriııci krışık haklar. l7. ve ]8, yiizyıl
diişünürlcrincc dilc gctirilmiş; Amcrikan vc FIansız Devrjnı]cri ilç büyük ölçiidc
uygı.ılamaya gcçirilmişli. tsirinci kuşak hakla.ın tcmc] özclliği^ kişilerc. dcı,lctin
karışaına!,acağı özcl bir alan yaratmasıdır. Bu özcl alan içindc kişiler diledikleri
gibi harckct cdcbilir. Klasik hakJar. kişilcri dcvlctc karşı korur. Dcvlctc kişilcrin
aiZel alanlna girmcmc. karışmama ),iiküınlülü!ii tcılriı. ()nı.,gin ifad(, öZgiirliiğü,
clcvlctc. iikir vc kanaatlçrin açıklann,ıasına cngel olmıma borcu yüklcr Dcmek
kurıı,ıa Irakkı. dcılctin, kişiIerin dernçk kurnrasına cıügeI oln,ıayacağtnı ifadc cdcr.

Mti]kiyct hakkı. lıcrkcsin ııcşru yollardan ınalııülk sahibi olnıasını ve gerçck
karşılığı ödcnüncksizin kanıulaştırılamayacağıı,üı giivencc alttna a]ıı'

tsiıiı,ıci kuşak hakların gür,cncc altüna aIı dığt Avı,upa ülkclcıindc. l8. vc
19. yüzyıllaıda. iırsaı,ılaııı,ı btiyiik çoğunluğu. yoksrılltık nedcniylc bu haklardaıı
yararlanaınıyorrlrı. Oysahcrkesin bu haklaradoğuştan sal,] ip oldtığu kabiıl cd iliytırdu.
İnsanIarın yaşaıı hakkı ıarclı. ancak cn basjt hastalık]ıra karşı bilc çarcsizdilcr. Nc
dtıktcıra gidccek nc dc iliç alacak paraları vardı, Konrıt diıkrınu]ınazlıklan vardı.
ancak başlarlnı Sokacak bir ktınutlarl yoktu, Diişiincc özgiirliiklcri dc vardı; aııa
sabahın kijri]ndcn akşanı gcç Saatlçrc kadaI çal]şıl,üaktan nç düşiin!,cck zanıırnları.
nc de diişiinınck için gcrckli olan asgari çğitimlcri !ardr. Bı.ı koşı.ıllar aJtında.

parlak cilnIcIcr]e ve görkçm]i törcnlcI]c ilin cdi]en hak r,ç özgürlüklcrdcn, toplı.tııı
içindc. ınaıldi bakıııdan var]ıklı küçiik bir kcsim dışında kiıısc yararlanamıyordu.
O),sa bu hak]artn ti]m insanIar için var olduğu siiyJcniyordu.o

Bu 1,cni gclişıı,lcl,i bir önıcklc açıklayalını, Eskidcn öğrcnim ajZgiı,lüğü.
yalnızca kişilcrin dilcdiklcri iiğrcnjnri görı,ı,ıck konı,ısuırc]a scrbcst oIduklarını ii'adç
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Zamınla. insan haklarından yararlanabilmck için. insaı,ılann scrbcst. iizgür
o1nralaıııııı,ı yctcrli olnıadığı anlaşıJnıışıı. Özgür oldukl.ırı hul.ic. yoIstılluk ya da

başka ncclcnlcrlc brı haklardan yararlanamayanların destek]cnmçsi gcrckiyordu.
Bu aınııçla. l9. yiizyıldan başlayarak insan lraklaıı düşünccsinde önçnı]i bir
gclişnıc oldu. İıısaıı hakları. artık yalnızca bir scrbesti. bir iizgiiı,liik olarak değil.
aynı zaııanda bir /ıi-- ü al islcııa,ıclki.\i\cıçn hıklar olaı,ak düştiniilmcyc başlandı,
Krışkusuz bu gclişmcnin ardıncia. yoksul kesiı,ıı]crin. cmckçi sınıflann ]9, yiizyıl
boyunca Avrupa öIçcğindc ı,crdiği lıtrk ınücadclcsi vardır.



cdiyordu. (]a]ıŞnıa ij7giirlüğtj. hcrkcsin. dilcdiği işlc çalışabilcccğilri. istcnıcdiği
ıakdiı,de çalışnıaya zorlananıayacağın] ifade cdiyordu. O_vsa o1uşan ycııi anlayış.
aiğrcninı görınc vc çılışnıa krııırı]arındı kişılerin yalııızcı serbcst kalıı,ıaIırını
dcğil. bu konulardıı deı leıin bir l,ıizıı,ıcl srınıı,ıasıı,ıı da zrrruırlı.ı giirıiiyordu. Dcvlct.
ckrııırrnıik koşulları iyi olıııayaı,ı kişilcrc (iğı,cıriın ı,c çalışma öıgiir]iiklcıindcn
yararlaı,ıabilnıc lcı-i için kolaylıklar sağlanıalıydı. Biınuıı için. pırasız okullar
açıı,ak. yctcrIisıyıda iiğrclırlçD yctişlirerck yrıksrı1-1,arsllhcrkcsin tcı,ı,ıcl cğitiıııdcn

),arirlınünasınü sağlayacaktt, işsizljği önlcnıck için iş ılınlaı,ı yaı,ıtirrak hcrkcsin bir
işiniır olnıasını \c çalışııla (izgı:ir]ı:iğüııdcn },ilrallannıasını sığlayacaktı.

h- Ikinti Kusuk Haklar

Insan haklarının. dcvlctç biı hizıııcl sunına görcvi yaiklcyen kısıı,ıı,çrısi,rıl
htıklur ya da ikiıci kuşıık lııklıır olarak adlandırıldı. Birinci kuşak hakların
giiı,cncc altına alınmasında burjrıvızı iineınli ıol o1ıııııııştı. İkitlct k[ışak haklar
bakııııından itici güç. Sanayi Dcı,riını ılc on.ıla çıkun işçi sınılıdıı. İkinci kuşak
haklaı,ın gcrçcklcştirildiği ülkclerdc, yoksul-vaısıl hcrkcs insan haklarıırdan
yararlanma oIanağına kavuştu. Kuşkusıız. dcr,lctc yalnızca karışınamı. insanları
scı,bes1 bırakına görcı,i yiiklcycn klasik haklar tjı,ıcnıinden hiçbir şcy yitirn,ıedi.

l7. \,c l8. yüzyılda rrrtaya çıkan haklaıı "birinci kuşak", l9. \,e 20. ytizyılda
ortaya çıkan sosyal hakIarı "ikinci krışak" haklar olarak adlandırc]ık. Hakların
sayısıırdirki adış buü,ada sona erıııçdi. İkinui Dt]n}r Sır,aşındııı soııra. diğcr bir
dcyişlc. 20, ytizyılın ikiı,ıci yarısıııda, daha önccki]çrdcn fiırklı ycni haklar ortaya

çıklı. I)ıılıııışını hokltırı olarak da adlaı,ıdırılan brı ycni grrıp. "iiçiiııcii kuşak"
hakları oluşturuyor. Dayaırışıııa haklarını doğuraıı ncdcnlcrin başıı,ıda. biJiınsel
vc 1eknik ilcl]cnleııin yaratığı sorunlar gelıncktcdir. Ncdir bu soruırlar'? Çcvrc
kirliğinin koıkunç boyutlirra rıJaşınası. ııiiklccı,silahlarlıı tü]n insanliğı yok cdccek
bir savaş ıehlikcsinc yol açınası. ülkcler ya da bölgclcr arasında çok biiyük gclişınc
fiırk]arının bulunıııası ilk akla gclcn cıddi s,.ırunl.ırdır. İıısınlık. bu sorunların

çöztinrü için çcşitli ariryışlar içindcdir. Koı,ıunrın iı,ısan haklaı,ı çcrçcvcsiııdc
dlişiintilmçŞi. bu çöZüın arayışlarından birini oluşturuyor.

c. Üçiincü Kuşuk HakIar

Dayaırışma hakları olaıak uluslariırasl belgclerdc. bugünc kadar döıı ayrı
hakkın iinc çıktığını sövlcycbiliriz: ('cvrc hakkı. insanLlğlıı ortak ıı,ıal varlığına
saygı lıakkı. gclişıııc hakkı vc barış hakkı. tsu hak]arı ortaya ç!karan dinımiklcrc
baktığııııızda, haklar ilc insan onuruna yönclik tcl,ıditlcr arasındakj ilişkiyi nct
biçiıııdc görcbiliyoı-ıız. Çcıı-a iııAkı, çcvrcdc ııcydana gclcır bozulıntınııı ins.ın
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yaşamlnl gi]çlcştinncsi üZcrinç gündcmc gclııiştir, Her gcçcn gün doğal ortan]lar
(hava. akarsular. dcnizJcr vb,) ki[lcnınektedir. Doğa1 kaynakIar (orn,ıanlar. cncıji
kayııakları. toprak vb,) yok olİrakta. tükcnııcktc ya da bozu]maktadıı Kcnt]cŞmc
insa]] Sağllğını tçhdit cdcr biçinıdc gclişıııektcdir- Tünı bu ctkcnlcr. yalı,ıızca
günün]üZ insaı,ülarıııın dcği1. gcJccck kuşaklarln da yaşaıılnı giiçlcştiriroı. işle.

çcı.rc hakkı. insanlara sağlıklı. tcıııiz. bozrılmamış bir çcvrcde yaşanıı hakkı
vcrıncktcdir,

İıı.ıcıı,ılığın orlok ııal ,ı,ıırlığıııtı .;tııgı lır.ılilı, ycryüzündcki doğal vc kültiirçl
cscılcrin konınn,ıasına 1,,ilncliktir. Ürgüp'tcki "I'crj Baca]arı". Aıncrika Birlcşik
Dcvlctlcıi'nin AriZona cyaletindcki "Büyük Kanyon". Mlslr'daki "Piraıııitlcr".
Edirnc'dçki "ScJimiyc Caıııii'^ ya dı "İsıanbtı] SrırIırı". ıalııızcı bııltıııdukları
üIkcnin dcğil. tün,ı insaırlığıır ()nak ınalıdır. Her iı,ısanın bu cscrlcrdcn yararlaııııa
hakkı l,ardlr, Güntimüzdc bi. türli1 ainlcncıncycı,] Savaşlar. plansız kcnülcşııc.

çcvrcnin tahribi. söz konusu doğal vc kiiltürcl ı,arlıkların yok olnıasına ncdcn

olabilecek dercccdc büyiik bir tehdiü oltışturuyor.

Gcli.şnıe htıkkı. üı),garlığın gclişn,ıcsiylc onaya çıkan niıı,ıctlcıdeıı lıcrkcsin.
hcr toplultığuı cşit vc dcngcli biçinıdc 1ırırlanına§ını hcdcf.]lır. İnsınIarın bir
birIiimi1 rcf'ah içiırdc yaşarkcn. diğcr bölümiiniin ıçlık. yoksulluk. cğitimsizlik ya da

hastalıklarla boğuşııası kabı.ıl edilcınçz. Ccri kalıııış ülkclerdeki iıısan]arın birinci
ve ikinci kuşak hakları fiilcn ku llaııabilmcsi. bı.ı hakları giivcncc altına alabilccek
dcrcccdc gclişııiş bir ckononıiylc miiınkündür, Bu ı,ıcdenlc. söz krınusu i]lkclcıin
gclişmcsinin sağ]anması. uluslararası topluma yönclik biı,hak talcbi olaıak ortıya
ktıııııuştur. tsu hak saycsindc. iizc]]iklc sijnril,gcci politikalaı ncdcniylc gcri kalan
iilkçlcrin vatandaşlarına^ insan kişiIiğinin gclişnlcsini sağlayacak sosyal koşulları
yaratüna olaniiğı sağlanacağt uınıılmaktadır,

Btırı.ş hukkı, insaıılaı,a saı,aşıı,ı olmadığt. tcrijrlin vc şiddctin önlcndiği.
silaI,ılaı,ıl,ı,ıanlı,ı öniinc gcçildiği bir iırlan]cla yaşaına olanağı §ağlar. Savaş. şiddct
\.c tcrijr tiiln insan lı;ıklarının yoğun biçiındc zcdclcı,ınıesiı,ıc ya da lııtadan
kaldırılnıasına 1,ol açaı,. Bııı,ada akla şrı sorlı gclcbilir: Savaş vc çat]şna hcr

çağda 1ardl. ırcdeı] bu risk daha ijncc dcğil dc 20. yıizyrlda bir hık talcbi oılaya

çlkardt'] BLınun ncdcni 20. ytiz_v-ıl Savaşlarrnın nitcliğindcki dcğişiıı,ıdir.20. yil7yıl
sar,aşları bir yaı,ıdaıı ıırdrılır aıasınclaki çalışmalaI o]ınaktan çıkıp siı illcri dc hcclcf
alan ıııl)yckOn sa\aşlara döniişDliiş. diğcr yandan askcri teknoloJi insan tiiriiDiiı]
tamanlıılt. halta yc4/tiziindcki ttin canl1 _vışamı sona crilitccck nitcliktc niiklcçr
silahlara sahip olnıayı miinıkün kılıııştır.
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II.2t. Yiizyılıla İnsan Onurunq YEnelik Yeni Tehdiller

llk üç kıışak haklaıın insan onurunı yajnclik hangi tchdiılcı.i bcrtaraf clnıck
ii7çı-e lbrıııü]ç cdildiğini gö tik. Şiı,ıdi ştı sorııyu sornüanın 7ama]ııdıı.: lçındL,
brilrıırdrığı,ıı,ı,ıı.ız 2l. yLizyıl insaı oııuruna 

),' ajnclik },cni tchditlcı gctirııiş ınidir'/
(]etirınişsc. bu tehdiılcıi karşılayacak l,ıaklıı nasıl fbrmiiIc cdilcbilir']

l. Biyoleknoloji ve Insan Doğası

Huxlcy. ('cııı, Ya i I)i]ı.1\|'da, allı },ü7yıl soıüIa (26. yiizytlda) ürcrlc
tckı,ıolııjisi. iı,ısan duygularıırı kiınlrol çdccck ilaç cndüstrisi !c uykudir öğrctim
lckn ig i savcsindc insanlırın kastlaı,ı ayrıldüğı vcnibirtoplunı düzcııiı.ıin krırrılacağını
bçlirliı. Bu düzcndc haslalık. sa\,aş. çattşır]a. ıııtılsuzluk, dcl.ırcsyrın, sıkıırlı.
dclilik gibi modcn,ı insanıı] r,c ıoplun,ıuı ıeünc] sorlınlalı ttiünLiy]c çözü]müştür.
Ilcrkcs her arzusunu tatı]]in cdcbilnıektcılıı İnsınlıı dtr!ınıııı.rkı.ı. ıncrkczi bir
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2l , yüzyılın insan oırrıruna yönclik tchditlcrinin ncler olabilcccği konusunda
gcçcn yüzyıl!n ilk yarısında çcşitli spckülasyonlar yapılınıştır. Bunlar içindc iki
politik biliınkurgu kitabl. gclçccğe yajnclik giiçlti tahminIcr içcnncsi bakıınından
özclliklc dikkat çekiyof i]k kitap A ldous Hux lcy'nin 1932larihli Cesur Ytni Diinızı
adlı çalışınasıdır.l IIuxley bu kitabıı,ıda, insanlığı bcklcycn cn büyük ıchlike olarak
biyoteknoloj in in insan doğasını dcğiştinnc potınsiyclindeıı söz cdeı-. Yazıra Börc,
gcleccğin biyotcknolo,jisi insanoğlrınun çok tcııel bazı soruı.ılarıntı çarc bulacak
lakat bunu yaparkeı,ı lrcıır insan doğasını hcm dc ttıplun.ısal düzcni köklü biçimdc
değiştircccktiı Öylc ki. yelıi ncsil içiı,ı "iırsan" sıfhtıı.ıı kullanıııak bclkidç nıiin.ıkün
oln,ıayacakır. ikinci kitap 1949'da yayımlaı]an Gcorgc oııl,cll'in Biıı Dokıız Yii:
Sek-ıendi)tt isiı,ııli roınaı,ııdır.'tsurada yazar bir başka ıchIikcdcı] söz çdcr: tjiliŞiın
lcknoloj is iıdcki gclişmclcr. gcleccklc dcvletc kişinin iizel alanı üzcriııdc ıam bir
kontrcl yctkisi vcreccktir. Bu dııruııı biİcyscl öZgürlüklerin yok cdiIdiği totalitcr
bir cgcn]cnIiği ıniimkıin k!]acaktl.''

İçindc bulunduğumuz 21. yilzyılda insaı.ı oııuıunun korrıırınasına yönclik
bir başka büyük tchdit nispcteı,ı gcç f'ark edilmiştir. Bu tchdit insaıı haklarının
öırcınli bir kısmını oIuşhıraı,ı sosyal hakların zayıflan.ıası, gidçrek insan hakkı olma
nitcliğinin tartışnraya açılmasıdır, Sosyal haklarııı onur]u bir hayat sürdrirmek için
gelirdiği giivcnçclcr l970'li yıllaıdan itibaı-cn libcral dcııokratik iilkelcldc biiyLik
biı, gcrileııcyc sahnc iıIıııtıştuı Iialcn yaşaınakta olduğuınuz ve kiircscllcşııc
olarak adlaııdırılan sürccin sonucu o]aı.ı bu gcrilcmc dtiı.ıyaııın pck çok biilgcsinde
dcvaıı,ı cdiyor. Şimdi sırasıyla. iı,ısan onurulıa yönclik bu iiç tchdidin nitcliği
üzcrinde dııralıın



SjSlcılıiı,] konlIolLlndc. iStcnilcn karaktcr özç]liklcrinc sahip biçin]dc yun]urtadan

çıknaktıtlır, BiytılcknoJoji dalıa doğnıadan iıısaırın pck çok özclliğiııin isıcnilcn

biçinldc dcğiştirilmcsini n,ıiiınkün kı]nlaktadtr. Diğcr bazı özcllik]cr dc sonradan

i]açlaı- r,c tclkiıı ilc kişiyc kazanc]ırllabi]mcktçdir. insanlır zckd scviyclcri vc

sosyal statti]cri gibi yönlcrdcn dört ayrı kasta ayıülarak ır]iikcnımcl topJuın diizcni

yaratılınışt]r. Şartlandırn,ıa ı,ııçrkczindc iistüıı zckilı Alf':ılardan aptal Epsilonlara

kadar hcrkesin kcndi stalüSi'ınç sc!c Sç\,,c razl olmasl garanti altını alınır, Huxlcy,,

bilinı vc tcknolııjinin biiylc bir cliizcyc 26. yı.izyılcla ı,ılaşacağını söylcııcsiııc
rağmcıı. bu lahııininclc bir diizcltınc yapar. Kitab]nın ilk basınrınılı iizcriııdcır l_-5

1,ıİ gcçtiktcıı sonra. ),cıli baskı için yazdığ] önsijzdc. "bıgıiı ıek bir ,ıii:_ı,ıl iç,iıda

hiilij hu d(,hŞel il.crinıi:c çiıkebilt,c,ck gibi giirijMk,klcd jr"1" diycccktiı,

HuxJc_"- yaır ıJıntrn] ı şt t r. Kitabl n ın ilk baskısln ı n iizcı il dçn bir yüzyı1 gcçııcclcı,ı,

biyolcknoloji ıc nörolarııakolili ccsur,v' cı,ıi düııyanın kapılarını açacak vc bizlcri

insan iitcsi biı tarihsc] dajı,üctIc taşüyacak düzeyc crişn,ıiştir. Bu kııı,ıudaki bazı

gclişıııclcrc kısaca göz atİrakta yarar var. (;cnctik ınüdalıalcylc insan doğasını

İcıl<İli biçiııclc dcgiştinncyi ııiimktin kt]acak öncmli bir adını.2000 yılın,la iıı,,ın
(icnoıırı Projcsi'nin taıramlanınas]vla ıtıln,ııştı.. Yirküı gclcccktc gcnlcrinıizin

bc]irlcdiği bir ttir ()lı,],]aktan çıkıp gcı]lcı,ini bclirlcycı,ı bir türe diİ]i)şüİcnliZ

ıı,ıiitnkiindür. Çcşitli hayı,ınlarııı başarılı blçiıntlc kIonlanııasıyla. alnı ;cyın
iı,ısan bakınıınclaıı da ıntimkiin olduğu karn]llaİrıDüştlr. (]iıriirni]zde ııilyonlaıca
iıısının kııllandığı Pıozac \,c Ritalin gibi ilaçlarla. insan cloğasınıır içe kapanıklık.

clcprcsyııı. öfkc. saldırganlık vc dikkatsizlik gibi kişiden kişiye dcğişcn pck çok

özclliği ılcnctiıı,ı a]ııııa a]ınıbilmcktcdir. Yan ctkilcrini gözırdı cdcrsck, insanı

stifck]i rnülrı hisscttiıccck ilaç \,c bcnzcri tiriinlcrc ulaşmak zor ılcğildir,

Biitiin bu gclişınclcr yoğun ctik vc hukuki tartlşmalall bcrabcrindc gctıriyoı,

Gcnctik tıiliırıi iıısaı,ıları pck çok hastalıktan ı,e sakaılıktın kurtarıp daba zcki vc

yctcnckli kllabilcccği gibi. (i,,lır Yani Diin,ı|ıda bctimlcndiği üzcrc. cşitlik vc

ijzgiirliik kavranılarınln anlaıııını yitirdiği 1otalitcr [,ıir cchcnncnıc dc ınılrkfın,ı

cd;bilir, I]iıinrin vc lcknoltıjinin insaır doğasınl dcğiŞtirccck düzcyc crişnıtıi
karşısınrla. o]ast kötiiyc kullanını girişimlcri nısıl cıgcllcncccktir'] Bı,ı ı]andaki

biliınscJ çalışıııaJarın insan onüını bakıııınrlıııı zıraı,lı ya ıla tclıIikcli oldıığuna

kiın nasıl kıı,al \,çrcccktir'.) Bir kçsiın. toplumun bilinlin vc tcknolojinin y,cnilik

arıyışJarını kısıtlama gctiııDcnıcsi gcrcktiğini savrıntır, [)iğcr bir kcsiıı, brı

iizgürliikçti.vaklaşıı,ııı ıcddeılcrck ah]aki kaygılarla bilin,ıin k ıs ıtlanab ilcccğiıı i

i]cri süı-çr. Buradı iİ]crİli biı, sorrın da. bi]iıı iizçrindcki krSltlama yetkisinin

politikacılara tanınnıış olınasıdır. Fukı.ıyaına'ııın bclirttiği gibi, bilinıcilcrin kcndi

Ctkinlik ıllınIarlndı yi]riittiiklcri çaltşnralara dışaı,ıdan kısıtlama gctirilıncSi çabası,

diiııyanın giitlcŞin çcvrcsiı,ıdc diİrdiiğiinü söylcdiği için Galilcıı'yu nıahkiın
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cden Kıt()lik Ki]isesi'ni lıatıılatıyoI. ()ysa diln}aıılız bu Oı.taçai zihniyctindcıı
kunulııırış. biliın, sül cç içindc doğruclan insınlığıı,ı çıkırrlnir hiltncl cdcn bir clkinlik
til r:i olırak kcndi ıııeşruil,elini kazınııııştır. I'cki. bilinısç1 çalışı]alaı.hçr zan.ıan
ıc hcr koşulda iırsanlığııı yaı,ırıııa vönelik çtkinliklçrdir ı,c bu ncdcıılc dışarıdaıı
bir mtidahılcyc nıırrız kalınaınılıdıı, diycbilir nıi1,,iz'l Brı sorlıya tçrçddtitsül
"cvçi'ccvabı ı,cııııck kolay dcğildir. Bilinlsçl çılışınaların biı kısılll. gtiııürIilzdc.
tıı,]ıamcn ticari çıkarlar]a bığlantı 1ıdır. H ıı-s vc ].ckabct. zıına0 zaı]]an etik kLıralla].ın
giizırdı cdilcı,ck biiyiik insıni driünıliırıır yışınmasına scbcbiyct vcrcbilnıcktcdiI.
BLı lijı,dIıtn]arın cn çırpıcı örncklcri yakııı gcçmiştc ilıç eı.ıdiislrisiırde yaşınaıı
olıylardaıı çıkırııIabiIir. L

Pratik 5orLıır. biyoıcknolo1i vc nörol'arıııako lo.jidcki gclişııclcıin dcı,lcılcı
\cYı uluslaIaı,ısl örgiitIeI ıraclllğıyliı kolayca dcııcliıı altına alınaııanıısıdı r, []u
ı]anclı insaı,ı doğaslnı dcğişlilccck üıygtılaıİalar kLiciik laborıtuırlarda. gilzdcn
uzak küçük bLitçeli ırıştınIa ıncrkczlcriııdc vapılıbilir, Bir ijlkcnin niiklccr
saııtı,al kLırup kuü,nladığlı,]t tızıydaki ııy,Jrılaı, ırıcılığlvla bilc giirııek ııüınktin

11

Soı yıllaı,da. iı,ısın drığırsıııı cJcğiştirıııe potaıısivclinc sıhıl.ı ıılcluğu için
dcrlctlcı,in \,,cya LılLıslaritrast krııuluşlaı-ııı biyoückııoloji ıc niiı.tıiiırı.ıakolo ji
alaırıırdaki gcliştncyi dcncliıı1 altııra alacık bızı yasaklar gctirdiğini gt]ıü}()r!ı7,
Bıı 1,ısaklaı. ııc virzık ki. bilin,ıcilcr ilc politikacılar arasıırda r,arılan biı. rızlışı.ıan ı n
|irijni] olaıak ortayı çıkı]aüılışüır. ('iığtı biliıııci. biliı.ı.ıin vakın gclcccktc insan
doğasııı dcğiştircrck 1ıııranıcn sağlıklı bircyIcrdcıı oIuşan. aistüı] zckilı. barışçıl
vc nlur]!ü biü,t()plun] yaı,attna potaıısiyc]ıni gijz kaDıilşlıl]cı bı.ılrıı- r,c brı hccict'için
bazı risklcı,i gajğüslcnıçyi kabul cdcr. ] Bııııa karşılık çoğu politikacı. ıynı biliıı.ıin
iıısanlaı,ın ı,ıorıııal ( .)) \,,ç ilstiin ıckilı biçinıinrle iki kıstı ıyrıldığı ycni bir toplumsıI
dilzcırin tçırıçl]cıiııi atırak ırkçı \.c lo1ıliler rc,jiııılcri hortlalıbilccciı kaygısını
laşll. Ilcırlcı1 gijlillçbilcccği rizcı,c. l,ıu iyıırıseı.bçklenti vc kijtiimscr ka!gı. büyiik
i)lçıide bilin,ıin ııasıl kuIlaııılacağı ile ilgili bir dıırıınırluı. Zaır.ıaııla biliırıın ııııııı
ar7giirlüğiiııLi vc cşitliğiııi yok edccck biçin]dc kölii},e kul]ınılınirsının cngcllcı.ııııcsi
htısrısunda gcncI biı uızlaşııııvı \irrılınıst. biliıırscl ıraştırnıı iizl]Lirlügii ilc insan
onufunun korunnlası konusundı ka[ıııl cdilçbilit bir tlcıri]cııiıı k].ı]-ulı]ıısı ıı]üı]rkLiı.]
,-ılabiliı,. ()ıncğiıı insın k]onlanıırasının yısakIannlası kİnusunda dal.ıa çok ııısan
Iıcılıiikir göziikiiyor. Çünkii btı işlcm. lcledd|itSLi7 biçinıcle. (kliııılaıınlış) iıısını
klonlandığı kişiııin ycdck rrrgan dcpiısrı konuıı,ııına indirgcl,crck aı.ıçsıllaşlıı-ıır
\c 1icaı,i n]ctaYa dajniişta]ı,cü1 bif nitcliğc sıhiptir,] tsiyoüe knolojinirr diğcl
tıl,grılaıralaıı bıkın,ııı,ıdaır ısc. 1,ısıklayıcı tutun,ırııı lıilrıloglar aıasıncla pek f'azla
dcslck bulanıadığı gijı,üliiyor, Biyotckniıltıjinin sıırıılarınııı çizilıııcsi koı.ıı.ıstıııclı
gcııcl biı nıutabakatı vaı-irbilnıcırı iz için. biri pıatik diğcrj tcoıik iki btiviik scıı.unla

1,iizlcşıı,ıcıııiz gcıcki1,or.



ikcn. yiiz]crcc ülkcdc onbinlclcç ]aboratlıırda nc yapı1<lığını tahİ]i]l ctınck bilc

gtiçtür. Do]ayısr.vla biyotcknoltl inin cşitlik ı,c iizgürlük karşıtı olrıritcr idcolojiler

doğru]t!ısunda kı,ıllınıInıası. kopyalaı,ııa tckniği saycsiııdc kltıılarıı,ı ycdck organ

dcpt,ısu olarak tircti]ııi vc insan vücudunun ticari tnctaya diinüştürülmcsi olasılığı

giizardı cdilen,ıcz.

pratik sorıınların. bir an için. olast kötii},c kııllannıa durumlarıı,ıı başarılı

biçinıclc cngcllcyccck ırrckanizıııaların oluştrırııln,ıası.vla çöztimc kavuşturulduğunu

kabııl çdclin,ı. Tcorik sorun. biyotck nolojin in insan doğasını dcğiştirıııcs inc ncdcn

karşı çıkılırıası gcrcktiğinc vcı,ilccck ccıap ilc ilgilidir. insaı,ı doğısını korııııak

ncdçn iincn,ılidir'.) İıısan drığası ı,c ıınuıı iizctinc inşı cililcn insan onuru kaı,ıanı]atı

çoğu f'clsclcci ı,cl,a 1ıukukçu için kutsal kavraı,ırlardır, İnsan onıırunun korunnıasıııı

amaçla_van instrır hıklaı,ı tartlŞı]nıaZ ahlaki tiStünlüğc sahip dcğcrlcrclir. onı,ır]u bir

yaşın,ı siirıı,ıcnin vc bunu ı],ıü]nkün kı]an hıklara sahip oln,ıının öncnıi yaılsının,ıaz

isc clc. insan haklaııııın ı.'ızc rin rlc yiikscldiği kaı,ranların vc varsayımların gcçcrliIiği

sorgııIanabiliı,. İnsın doğası ıliyc adlandırdığınıız brıgünkii insani ijzclljklerin,ıiz

nıilyonlarca.vıldıı, siircn cıriı,ııin bir sonucudur, ]Ialcn dçıanı edcn hıı cr,ıiıı
siircciı,ıiıı yirn iiriinlcri o]arak oıla),a çıkan bir dizi cluygusa1 tcpkil,i dcğişıııcz

insan doğası o]arak dondurnıak ıc onurlu bir .vtrşamın ancak bu öze]liklcıin

korrıırmasıylır nıü]nkün olduğunu sö1,,lcıırck nc dcrecc iııandırıcıdlr'] Biliın.

iısan tiirünü takip cdcbildiği çn cski dçvir]crc kıdar acı çckıı,ıcı,ıin. hasta]ıklarla

boğuşmının. },alnıZlık duygtısu1,1ı.ııı. korkunrın. tiztintiiırün vc daha birçok ıltınımun

hcp ı,aı olcJuğu,ıu sii_viüyor. Buııları insaır doğasına içkin özclliklcr olarak göriip

iı,ısan onurunu tcıncllcndirıncde kulIanı,ı,ıamız ne dcrccc doğruduı,'/

(icnctik ıııiidahıle ı,cyı başka yijntcn]crlc insının acı çcknıcktcn,
]rıslalıktan. koı-ku vc ii7iintüdcn kunarüln]asıntn iıısan doğasının dcğiştirilnıcsi

anlaıırına gclcccği açıkıır, Aıııa insan doğitslnın hcr ijzclJiği onurlu biı yaşıın iç in

kortınnrııyı hak cdcr ııi'] İnsan ijlcsi gclccciiıı,ıiz viictıdunun çoğu kısnıı yapay

ııı,ganlardaır o]uşın uzıııı ıiınüı,lii bit biyonik ı,aı,lık o]abiliı. F-ndişc. korku, iizüııtü

gibi istcniImcycıı drıygrıları kiircltilıııiş. bıına kırşılık zckli kapasitcsi ytlk5cltilıniş

bıı ycni insaıa da döniişcbiliriz. İnsanlık gclcccktc. ct. kcınik. kan gibi ıııısı,ırları

içernıcycıı vc hcr tiirlü doğa koşullarına dayanıklı ycni bir bcdcndc yaşirn,ıayı da

ıcrcih cdcbilir. Btııılarııı hıngisigcrçcklcştiğindc insan oJınaktan çıkarız'l Fliınizdc

biljnıin iı,ısan cloğasına nıtiilahalcsi],üe sınır çizccck. "brından ötcsi yasaktıı"

tliyccck sağlanı bir iilçiit var ınl'] Sorunuıı ccvabl içiıı bu 1artışınirlarln hayal biJc

cdilıııcdiği bir döncınin iİılii fi]ozofuna dijnİ]cklc yalar vaı' Kaııt. insaı,ıı drığanlı,ı

.gçri kalanıırclaıı a_vtra]ü tcıı]cl ijzcllik olaıak. onrıı,ı ıhlirki scçiınlcr 1,apabilnıc

kapasitcsini göstcftl,üişti- Bıı kapasitcyi zcdclcn,ıcycn^ ortadan kalclın,ı,ıayan aıııa

fizikscl vcya rrıhsaJ 1,trpıııızı kökli'ı biçiııde t'arklılaşııran dcğişikliklcr için hilinıin
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sıntrlanmast aşırı nıuhafazakirlık olur. BLı durun,ıda biyotcknolojiniı bizlcri
hasıalıktaıı. acıdan. korkudan vc üziinttidcn kurtarmastnı onayJayabiliıiz. Pcki.
bu duygularından arınırrış bir insan yinc cskisi gibi bir adalct duygrısuııa, cşitlik
anlayışına. Iüoşgörüyc vc vicdaııi kaııaal üretn,üe kapasitesinç sıhip olabiJir ııi'l Bclki
dc bugünkti ahlaki kapasiteııiz. başka pck çok 5cyin yanı sıra bu tüI duygrılarln
ı,c acı dcı,ıeyin,ılcı,iır ctkilcşiırriylc ortaya çıkan bir özclliğiınizdir. Drıygularımızı
vc tcpkilcıimizi dcğiştirccck vçya yijnlçndirccck gcnctik n,üiidai,ıalelı:rin ahlaki
kapasitenıizi nc yöndc ctkiIcycccğindcn cnıin rılamayız. Bu tür ınüdahalclcr al,ülaki

kapasitcııizi yükschcbilcccği gibi. azalıabilir de.

iı,ısan ötçsi geleccğiııize uzanan dcğişiıı,ı sürccini iyi kontrol cdcbilir ve

aI,ılali seçin,ılcr yapabilııc kirpasitcııizi korumayıı'gcliştirmcyi başarıbilirsck. adil
bir toplunı diizcninin tcme] krirallarını cvriın siirçcinin inşan doğasına nakşettiği
lcsadüfl öZclliklcrdcn çıkaı,tııak zoı.ıııda kaln]ayablliriz. Kcndi doğasını
dcğiştircbilcn bir tür olarak adil bir toplunısal düzcn kurabiliriz. Onurlu bir
yaşamı vc bLıtıLı ıl,ıilnküı,ü kılacak Iıakları ıarsayınılardan uzık. daha gcı,çekçi bir
tcorik tcmclc oturtabiliriz. Kı.ışkusuz sürccin hiç istcnilnıcyen biı,yöndc gclişıncsi
dc ihtiıı,ıal dahiliı,ıdcdir. Güııün biriııde ahlaki scçi]nlcr yapabilııc kapa:.it.-sini
yiıirniiş biı,kuşak ortaya çtkaı,sa. insan onuru vc insan l,ıakları kavramlarından söz
ctnıck anlamsızlaşabilir.

İnsirır doğasının hangi nitcliklcrini koruır,ıalıyız'/ Hangi nite]iklcr onurlu
bir yaşanı için ı,azgcçilıı,ıczdir? Bi]iınjn sınırlarını çizccck oli\n iü$dLı onurı!
dtırarı ncrcyc öri]lccck vc yiiksckliği nc rılacaktır'] Bu koı]udaki tarlışıııa. çoktan
biyiıloglırla insın lııkliırı savuııucLLlart arasında bışlaıırış drırumda.'firrtışmaı,ıın
taraflırrı arasında kapatılınası çok zor görünc],ı büyı,ik biı mcsaf'c var- Buıırıır ırcdcni.
iırsan drığası kaıranıına sosyal biliıncilerlc dtığa ıc iı,ısaıı bilin,ıcilcriı,ı yiiklediklcri
anlıın tiırklılığıdır. Bir t'clsct'eci vcya insaı,ı haklırı savunucusu için insan doğası.
kcndisiııdcn iistün ahlaki ilkelcr çıkanılabilccçk büyti]ii bir kavraıııdır. Oysa bir
doğa biliınci. insan doğasına başka bir can]l. l]atta cınsız ııcsncııin doğasından çok
cla f'ıırklı yaklaşınaz. ()rneğin. DNA'nııı yapısını kcşltdcıı Nobclödiillü lnoleküler
biyoloji uzııanı Jaııcs Watsoır, insaır haklarına kutsa]lık kazandırnıak için insun
cloğasl kavraııına dayanılınasına şiddctlc karşı çıkıyor. watson'a görc:

t]u İak §ö/cüğii lch]ikçli dınaya baŞlıyor,. llaklır !eya kuısıl]lk deıne},i

blrıkİnakisli}ronınr.OnlınnyelineinsıınlallngercksinınlIerioIdırğunuvc5osyal
bir cınl1 ıiirii olalak insınlann yiycc.k. ıjğıtiüİ }a da sağlık gibi gc.ck5inimlerini
kalŞılaİlıyı çalıŞınaııız gelckıiğıül1 sö}].yclinrl biziın asıl yapııaınız gcrcken

bu. Yııı lıislik ra\ırla büını gcüektiğiİdcür daha la7la anlam kaıl ıya çallŞİtık
sıc!cı spilhcrg yı da oürun gibi bilinin lŞ1.]r
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Watson'ın haklı oldrığu nokta. tarih boyrınca insan lrırkJaı,ını güvcnce altına
alııa mücadelcsinin hcp yarı ıııistik bir tcmcllcı,ıdirııc vcya hak)ılaştırma ilc paralcl
gittiğidir. İnsan haklarıı,ıı dcr,]ctc kiırşı koruınırk için bulunan gcrckçclcrc bir göz
attığlmızda. bunu kolayca fiırk cdçriz: İnsaıı hakları dokunulmaz. dçvredilnıcz
vc vazgcçilmcz nitc]iktcdjr. çünkü bı.ı hakları Tann 1,crmiştiI. çiinkü dcvlçt
kı.ınılnıadan iincc dc onlara sahiptik. çilnkü iı,ısan doğasının tcıncl öZcllik]crini
yansıt]Ilar. çiinkü onlarsız insan olunanıaz... Bu ve bcnzcri gcrckçclcrin dcvlctc
karşı insan lrak]arının gü\,encc altlna alınmasında güçlü bir ttlscfi,ltcoıik dayanak
oluşturdrığrüna kuşku 1,ok, Aına bir doğa biliıı,ıcinin gözündc Tanrı. doğa \ c} a in53n

doğası ilc haklar arasındı kurulan vc hak]ara kutsallık kazandırın bu i]iskinin
gcrçckçi bir yanı yok.

watSon'ın giizdcn kaçırdlğr ],ıokta. SöZ konusrı kutsallaştırııa çabaslı,ıın
yalııızca insaıı hakJarına iizgii olmadığıdır, Aslında tırih boyunca. topluın
düzcninin tiiıı ıcn,ücl kurallar]. tartışılatnaz vc sorgulanaıııaz ı,ıitcliktc olsun diyc
kLıtsal]aştırılıııştıı İlk sosy-al yasalardan olan haram birlcşn,ıc (cıısest ilişki)
yasağından. \,atantn böliinınczliği ilkcsinc kadar pek çok yırı nıistik kura]a sahibiz.
Modcın çağa kadar insanoğlı,ı topluıı düzcninin tcüncl yasalarını kcnclisinin
yapıığını bilc siiylcüncktcn ısrarla kaçınııış. yasaların kaynağlııı Tanrı'yı vcl,ir

doğaya dayandırmıştır. ()ırları sıırgulaııan,ıaz kılmanın çn gıiivcnJi yıılu olıırıştur
bu tal,ıı,. Dcvlctiı] ilk ortaya çıktlğı 5.00()-6.000 yıl önccsindcn modcrn çuiın
başına kadar. cski ),öncticilcr. üneşnıiyet kazınmak için yönctmc yetkilcrinin
ka),nağ]nı Tanrı'ya dayandırınışlardıı. Miıdcıı çağda teokratik cgcmcnlik
anlayışının ycrinc gcçcıı halk cgcmeııliği vcyı ulusal cgcııcnlik ilkesi dc cn az
eski egeııcnlik anlıyışı kadar ınistik bir kavranıdır, 'Jçan Bodin. Thonıas Hobbcs
vc J. J. Rousscau'nun egçıncn iradcyc yiiklcdigi "bölüı,üınez". "ınutlak" "sürckli"
gibi özclliklcr. kolayca lark cdilcccği gibi ancak Tanrısal irarlcyc atledilcbilccck
ijzclliklcrdir. Hiçbir gcrçckçi tcınc]i olınırsa bilc. insanlık ancık kurduğu düzcnc
vc onun tcmcl ilkclcrinc kutsallık atfcdcrck sosyallcşııt,yi başarııış vc varlığını
siirdiircbilmiştiı,. \.\riıtsoü] 'ülı,ü bakış açısıyla. paradoksaJ biçilndc. n]iStiSizç çtlnck,
kutsallaşttrmak insan clt,ığasına içkin biı-özcllik gibi göriinüyor. T()plumuı,l tc]nel

.vasalaı,ını mistisizc ciı,ıenıiş hiçbir trıpluın varlığ]nı sürdüıe mcmiştir. Günümiiz
dünl-asında da böylc bir loplun,ı brılunır-ıuyor. AydınJaırına çağı idcoIojileri
ı,c n,ıodeı,n biliıı yılnızca nıistifikasyonu dinscl tcııelli olmaktan çıkarıp laik
tcmc]lcrc ()1uı,lünuŞ. a]na o]1adaü] kaldırııanııştır. Giiniin birindc insanların cşitlik
Vc öZgürlüğiinii güvcncc altınir alan kurallala hiçbir mistik anlaın ),iiklcmcdcİ.
yalnızca buı,ılaı,yararlı krıraJlardır cJiycrck insan oııurunu korıımak ııüınküı,ı
o]abilçcck nıidir'] " Bıı Soruya brıgü],üdçn yanlt vç.ınck zor göZükiiyor,
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2. Bilişim Teknolojisi ve Iısun Onuru

Ccorgc orwcll Bin Dııku: Yij: SeksenLlü-t isinıli ı,rıııranıırda.20. ytizyıI sona

crnıcdcn tckntılııjik gclişınclerin devlctc bilgi ıe ilelişin,ı kı1,,naklırı iizcıinclc
1ckcl kun]]a olanağl taı]ıyacağılll ilcri sürnıüştii. [)cvlçt bu sıyc,Jc Iıcrkcsin özcl
yışanrını konırıl cc]cbilccek. lıcıkcsc rcsnri idcolojiyı eınpozc çdcbilccck ıc
ia.klı giiriişlcıi ıaırıaıııen 1,tık cdcbileccklj. Totılitcr biü, cgcnıcır lik aırlaı,ı,ıına gclcı,ı

bu tablo l9l1.1 vılıırda nc ölçiidc gcrçcklcşnıiştir'l orı.vcll bilişiın tckııolojisinin
gclişiııı trcıırlini doğru tahtnin cnı]cklc birliktc. iki noktada yaı,illıııştıı,. Birinci

1,anılgı zıııanlanııylı ilgilidir. ]984 yılü. ilctişinıin kitapta bclirlildiği kadar
gciişıiği bir tarih dcğildir, Kişiscl bilgisal,aı,lal hcniiz kııllanılnıaya bıŞlaıü]ntŞtlr.

Cep telcfbıılarıylı scsli. yazılı \,e göriinlti]Li ıcri ilctiııi söz konusrı dcğildiı,,
intclnct bugi]nkii kapasitcsiniıı ı.,e işlcı,inin biıılcı,cc kat gcrisindcdir: Kökcni
l9(ı0'lı yıllara kadır lızansı da. iDlcı]]cı uzuıı siirc askçri biıiıııIcr. iini!,crsitc]er
vc pı,o1isyoırcllcr taIal'ından kullaı,ııl.ıhılcn hiı, lcknol,-,ji ,,]urık kılJı. İlk gcıçck
krıllıırıcı cltıslrı iıltcı,ı]c1 ıra yiiıti l99l yılında gcı,çcklcşliıildı.

l949'da yayııı,ılanaı,ı bir kitap için. bilişiın tckno lq isiı,ıdeki gçIişmclçrin
zaııaı,]laııi}sıyla iIgili bu yanılgı son dcrccc anJaşılıbilirdiı Orwcll'iı asıl
yınılgısı bilişiııı tcknolo]isindck i gclişnıclcrin |otalitcr bir cgcmcnliği miimkün
kılacağı tcspiliııin doğru çıkınaınış oln,ıasıc]ır. Günüı]|izdç bilişiıı tcknolojisi
Orrıçll'in kilabında bclirtilcn dilzcye cljşnriş. hatta bazü bakıınIardaı,ı rınu aşııışüır.
O kadar ki. gclişmclcı,aııık özcl yışaının gizliliğini pck çrık noktada kaldırünıştır,
Sokak ıc işycri kan,ıeraları. ccp telclbnIarı. krçdi kartları \,c diğer bazı çlcktroırik
araçlar saycsiırde. bir kişinin 2,1 saaıini nercdc vç nasıl gcçirdiğiı,ıi tespit cnnck
lııilnktiı]dür, Çoğu ülkçdc. kaııı.ıya ya da özel scktörç ait bilgisayaı,lıı. kişilerin
sağlık drıruııları. kaı,iycrlcı,i. nıedcni vc n,ıal'i duruırıları. ttlkctioı alIşkanlıkları.
hobilçri ıç iş lıayatlarını ilişkin ayrıntılı bilgilcri saklaınaktadıı,. Bu bi)gilcrin
kolayca ulaşılıcak bir ortamda saklannıasının iıısan yaşaıııını kolaylaştıran bir
yönii olduğu kuşkusuzdur. Aııçak, sorun. bu ltir bilgilerin kötl,iyc kullanılnüasl
olıisıltğının çok yiiksck olııası ı,c dcı,ıctin,ı ıııckaırizmalarının yctcrsiz kırlınasıdır,

Bilgi vc iJetişiııı tcknoloj isindeki baş dörrdiiriicü gcIişnıclcrin hcııilz
yaşınnıadığı diincındc. 1970'liyıllara kadar. özclyaşamın gizliliğihakkıı,ııı, gcçcrli
bir ncdcn iılmadıkça. kişiyc adını. adrcsiıri. yaşıı,ıı. malı,arlığını^ adli siciljıi. trafik
ccza kiryıtlarını. bankalara olan borçlarını. krcdi kullanaı,ak yaptığı alışı,erişlcri
vc dıha birçok bilgil,i ıçıklanıanıa hakkı vcrdiğini sai),lcınck mümkiindü, Oysa
gününıüzdc. bu tiir bilgilcrin çoğrı. başkalarının kolayca rıIaşabiJcccği kaııuya
ait ı,çri bankalarında ya da iizcl kuruluşlaıııı biJgi bınkalarında saklanmaktadır.
Bircyin özcl yaşanııı,ıa ait pck çok ıyrınlı nıahrem bilgi olmaktan çıkmış.
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Postanın gizliIiği. gcçrniştc. özç] yaşanıın gizliliği hakkının öncın]i bir
boyunıyclu. İstcr ıncktup^ islcr daha ycı,ıi araçIar olan tc]çfbn vc faks ku]lanılarak

1,apılsın. ilctişinıin gizliliği csası bu hakkın özüydii. ciiniimüzdc ilctişim. biiyiik
ölçiidc. bu ttir araçlarla dcğil. mobil tclcftın. clcktronik posta vc internct ü7crindçn
yapılan yazılı. scsli ya da göniııiilii vcri transtiı,i ilc gcrçcklcşliriliyor, Elcktroııik
ilctişin]. gizliliği sağla]naya yajnclik ycni tcknolojilcrc rağnıcn. ıırahrcmiycli
kola_vca ihlal cdilcbilir bir f'aaliycttir. Bıı tür ihlallcr^ hcm bircylcr vc özcl kurı.ıluşlar
hcın dc rcsmi kuı,uııılat taratlııdaı,ı dtizcn]i olırak yapılıyor. En sa),güıü gazctclcr.
cn giil,cnilir iirctici f]nIalar^ cn büyük intcn,]ct scn,is sağlıyıcıları vc başkalaı,ı.
intcmet ortamına gircn kişilcrin ziyarct clliklcri sitelcrin kayıtlarına uJaşarak.

kişilcrin cğilin]lcrini ve tcrcih]crini öğrcnmçktc. bu bilgilcri ticari anıaçlar için
kı,ıl]anmaktaciır. Bazı dcvlcılcı. uydrıIar aracılığıyla yapılan tüın clcktronik
ilctişi]ni dcnctlçyççck kapasitcdc ıcsislcrc sahiplir, 1cknolojiyi yakından tıkip
cdcn an,ıatöIlcI için bilc. başkalarının clcktronik piısta hcsaplaı-ıı,ıın şificlcrini
kırınak lc tüm ıçcriğc ulaşn]ak miınkündiiİ.

Ctiniitnüzdc iırrcrırct'tc clıılaşınak. sokakta dolaŞlnaktın dıha mahrcıı bir
laaliycı dcğildir, Ancak kişiJcr. çoğu kcZ. iı]tc1,1ücti ünahrcı1,1iyct]nç gLivcncrck

kı,ıllanı.vor. IItıkuk sistcmlcri kişilcrin intcnlcttc bı.aktlklart izlcrin takibini hcntiz
hak ihlali olarak tanımlamamtştıı,. Kişinin rızası olııaksızın yapılan clcktronik
izlcnıcniıl yaplırlına bağlandlğı cncicr dı.ırrımlar,]ı cla. ihlaliıı ıcSpiti vc failin
bc]irlcnınçsi son dcı,ccc güçti]r. Bu gclişnıclcı- karşısıı,ıdı. clcktronik ilctişimin
adcta ka]nu_va açlk biçinıdc y-apılılığını st)ylcmck miimkiiıldiir. Bundan siınraki
gclişınclcrin nc ),öndc olacağını. tcknolojiDiıı çlçktronik i]ctişimin mahrcıni),(,tini
sağlayacak gtivcnli çöztimlcr gctirip gctjrc]ncycccğini hçnii7 bilmiyiıruz. Şu
a],]da görthcn. ycni ilctişim tckniklcrinin ınahrcn]iyctjnj sağla]]ıaııln olağaniistü
zor oluşudııl. tsclki dc klsa bir Sürc Sonra. insanJaı, ilclişiııin giZliliği L,53Sıırll]

ö7cI yaŞamln gizliJiği hıkkınln biI öğcsi olınaktatl çlktığı fikrinç alışma!,a
başla},acaklııı-

Bilişiıı tcknoltıjisindcki üiiın bıı gclişn]clerc rağ,İcn. ol1\,çl]'in tota]itcr
cgcmcnlik bckIcıtisi gcrçcklcşnıcmiştir. Brınrıır ncdcni. aynı tcknolojiyi kişilcrin
dc ku]lanabilıııcsii]ir. Dcvlcı kişi]cri kolayca izlcycbildiği gibi. kişiJcr dc dcvlclin
laaliyctlerini kolaycı izlcycbilnıçkıcclir. Kaınu gaircvli]crinin keyti işlcnılcri.
usrılsilz ı.cya yasaya aykırı laaliyctlcri kişilcr tarafından ko]ayca foloğraf vcya

1]2

dolayısıyla. özcl 1,aşıı,ııın gizliIiği hıkkının korı.ıduğu alan fiilcn daralmıştır, Halcn
bu hakkın koruma alanı içindc olduğu kabu] edilcn bilgilcrin isc. kişiııiıı rızası
oln,ıaksızııı ıçığa vrıırılnıasının nasıl i)nlcncccği^ ctkiIi dcnctinr mckanizn,ıalarının
nasıl krırulacağı b ilin n ıc ı1,] c k 1cd ir,



vidco olırak kaydcdilip aııındr tlinl dünyayı du_vıırulıbilıncktcdir. Bilişiııı
lcknoliıj isi günümiizdc. herkcsi izlcycı,ı Bı?ı iil, B itııılcrin ,-anı sıriI, Bii\-iik B irOLl.ri
izlcycn duytrlı vc ııcraklı bir yuntış kitlcsiniıl ortaya çıkmıstnı sığlıdı. '

3. Kiireselleşıne ı,c Tııpluııısal ReJ'ah

Sosyal hak)ardıki gcrilcn,ıeniıı başlıca nedeni. çkontıııinin ktircse)lcşnrcsının
devlct]erin sosyal aıııaçlı politikalar izlcııcsini olağanüslü boytıtlarda
giiçlcştirıncsirlir. Dcvlctlcı,iı,ı. her gcçgn gün. yurtlaŞlar]n rct'ahının sağlanmasl ve

sosyal haklırın gcrçcklcştirilııcsi bakıınıı]dın daha l'tız]a dczavaı]ıajll konrıına
düŞlüğünc tanık olrıyorrız. 2l. yüzyılın başıırda. öZcrkliği vç polilika ürctme
kapısitcsi büyük ölçiidc zcdc]cncn uIus dçvIçtlcr. kürescI scrınaycnin işlcrini
yürütcn biiro]ara d(jnüşınçk üzercdir. Artık pek çok dcvlct. piyasay) diizen]cnıçk
vc dcııetlen]ek yöıtindeki cski politikaları tcrk ct]niş. yalnızca piyasa güçlcriı,ıin
işini koJaylaştırınak ro]ünü iistlcnıniştir,:"

Kürcscllcşıncnin olı.ııısuz ctkilçriırc ve sosyal haklar alanında yaşanan
gcrileııeyc karşı biı,önlcnı olaıak. özclIiklc ıilkcınizclc. ulus dcı,lctin cgcııeııliğinin
giiçleııdirilnıcsi görüşünün yaygınlık kazandığı görüIiiyor. Bu göriişiin haklılık
payı olınakla biıliktc. göZardl ettiği ve !,ant]gıya düştüğü öncn]lj noktılar var. Ulus
dcvlctiı,ı cgcıncnliğinin giiçlcndirilmcsiııdcıı yana ıılanlaı,ııı birinci yanılgısı. "ulus

dcrlct" ilc "sosyal dcvlct"i iizdcşlcştirınclcridir. Bu kçsin,ıdc. ulus dcı,lctin her
zaırian vc Ircı,koşı.ılda sosyal politikalar izlcycccği tlüşii,ıcesi hlikinıdir. ()ysa ulus

dcr lctin doğuşu. Batı Avrupa'da ticari kapitalizmin gclişn]esi ile paralel bir siircç
izlcr vc burjuvazinin kcnt dçvlçtlçri ilc lcodal bcylik lcr iizerindc claha gcniş ölçekli
bir pazır kurulıırası gcrcksiniıı,ıinc karşılık gclir. (iocukları vc kad]nlaı-1 yaştna vc
cinsıyctiı,ıc rıyguıı o)ınayaıı işlcrdc. nıadcn ocaklarıııda çalıştırın. günliik çalışnıa
sürcsini l6 saatc kıdar çıkarlan vc bıj ağır çalışılıa koşullarlnı yaln]Zca ha)jatta

lJ]

İçiı,ıdc yaşadığıı,ıız çağda yılnızca bilgi ve iletişinıin dcğil. ckonon,ıinin dc
kiircscllcşıılcsiılc taı]ık olu)/oruz, Dkoııomiırin kürcscllcşınesi ckonrınik btiyünıc
koı,ıı,ıstıı,ıda ycni olanaklar sunııakla birliktc. işsizlik. yoksrılIuk. cşitsizlik ı,e

iırsaır Iraklaı,ı ihlallcriı,ıc dc yol açıyoı,. Bir siircdir^ çalışına hakkı ı,c çalışma
koşulları ilc ilgili hakların. scndika1 laaliyctin. toplu si)zlcşınc vc grcr l,ıakkının.
ktircscl ckoı,ıolııiniıl gcreklcri drığrı,ıltı,ısrıırda slnırlandırıldığını tantk oluyoruZ.
Kiircsellcşmcn in ardındaki ycni libcral idccılojiniıı gctirdiği özcllcştirınc politikası
sos),al giivcnlik haklarıııı zayıllatınakta. cğitiıü,ü l]akkııdan herkcsin cşit öIçiidc
yararlanmasını cngcllcıncktc. kültürelyaşanıa katılnıa hakkınııı gcrçeklcştirilmcsini
giiç lcştirrnekted ir. l'] Kiircscllcşıırcniır. gününrilzdc. rınur]ı.ı bir },aŞirın1 gil\cncc
altıııı alaır stısl,aI hakların gcrilcııcsinc yiıl açtığını sö]-lcı,ı,ıck mL'ı!nktindiir.



kaInıayı sağlayacık bir gıılayı alabilccck kadar iicrçt irdc),crck gcrçcklcştircn
ı,tıhşi kollitoli:ııı, ulus dcvlct çatlSı a]tında u),gulanün]ştlr. Dcvlctin. kapitaliZmin
işlcyişinden zarar görcn kcsimlcri gözctcıı sosyal politikalar izlcmcsi^ tıltıs dcı,lçt
olııanın doğal bir sonucu olaıak dcğil. oy hakkınıır gcncllcşmcsi ilc mümkiin
o1ıııuştur. \'cıdiklcri siyasa1 ınücadclc saycsindc çalışanlar. yiıksrıl insaıılar.
kapitıJiznıin oluünsuzluklarlnı töıpiilcyccck pcılilikaiarın ytinir]|iğç sokulııasını
sağlayabiJmişJcı,dir. \bksa ulus dcvlct. \,arlık ııcclcnindcn ölürü ya da doğası gcrcği
sosyal politikalar izlcycn bir ılcı,lct dcğildir,

Ulus dc\,]ctin oltaya çıkışr kapita]iznıin doğuşu iic yakından ilgili olduğu gibi.
kcndi içindcki cı,riıni dc kapitalizıııin gelişıııcsinc para]cl olaIak bclirlenünektcdir,
KapitaliZnin bLügünkii ıtŞaınıs]nda. diı,üya ekonomiSi Kıı:at Anıerikd (N,4I,'T1),

Aı,rııpı Rirliği ı,c Jtı1,.r7ı!] §aÇayağt üzerinc oturan bölgcselleşmiş bir ckonoınidir.
Japrınya'nın. yakın gclcccktc. çeı,rcsiııdcki ülkclcr]c birliktc "Uzak Doğu Bölgesi"

şcklindc daha gcniş bir blok oluşlunnası bckleııebi]ir. 2 ] . yüzyılın ilk çcyreği sona
crıncdcn. bugünkü kalkınnıa hızıyla. Çin dihyarrln döİdtincti büyük ckoııon]ik
gücii iılacaktlı,. Rı.ıs)ra. dağrlan Sovyetlcr Biı,liği'nin bazl üyelcriylc. bçlirli bir
stirc son],a önçmli biı cktıntııııik giiç olarak sahncyc çıkabilir. Tünü bu tahınirl]çr.
gclcccktc. di'ıııya ekononıisiniıı u]us dcvlcıi aşan ckonomik bloklaşına]a[ ctraf]nda

şckillcncccğini giislcriyor, Bunun doğal sonucu. u]us dcvlctin egcmcnlik alanının
biiyiik ölçüdc da.a]ır,ıasıdır. Brı sürcci görıı,ıezdeıı gclip. rıJrıs dcı,Jctin cgcn,ıcnliğinin
güçlcndirilcbilcccğiı,ıi savuııııık gcrçckçi biı- yaklaşım dcğildir.:

Son yılIarda bilgi vc ilcıişinı tcknoloj isindck i gclişınelcr tcıplumsal yaşamın
pçk çok yijnii i]zcriı]dc kiircscl soı,ıı,ıçlar doğrıraır dcğişin,ılere yol açtıysa da. dünya

ckonomisi iizçrindçki ctkisi ulus dcvlcti aşan ckonoınik bloklarla sınırlı kalmıştır.
Yakın gclcccktc bu bloklaşmanın daha da gilçlcncceği vc oluşan bazı bloklarıı,ı
ı.ılı.ıs dcvlctlcı,lc yarışan siyasal aktörlcr konrıınrınir gclcccği ıı,ıı.ı)ıtemc1 g(iziikiiyor.

[,1lus dcvlcti cI]tcn siircçlcr. onun sosyal aııaçlı politikalar iz]cmcsini
dc cngcllcmcklccliı Kiircscl]çşçn kapitalizmiıı tıygulaııalarından zaı,aı göıcn
kesiıılcrin. çöziiıı olarak Valı,ıızca ı.ılus dçr,]ctc sirıılması sonuçsı.ız kalnıaya
ınrrhkrın,ı bir çaba olaıak gilzüküyor. Dcı,lctlcr. sosyal poJitikalır izlcmck aııacıyla
scrmaycdcn daha tazIa vcrgi alnra olınağınü tiiııüylc yitirnıiş ciuruındadır.

Scrıııaycnin gidcrck uJusal kimIiğini yitinncyc vc diin),a ajlçcğindc harckct yctcncği
kazaırınaya başlaıııasıy)a birliktc.,ıicvlctlcr. ulrısal scrı,ııaycnin başka iilkclcrc göç
etıı]csini iinlcmck ı.c yabancl scnnaycnin gclnıcsini sağlaııak için vcrgi yüktinii
azaltacak polilikalar jzlcmck zrıruırc]adır. Gclişıııcktc iılan ülkclcr aı-asııda.

Vabancı scrnraycl,i ülkcyc çckn,ıek için sosyal haklar. çcvrc hakları. tiikctici
hakları vc diğcr bızı klasik hak]ar bakımından standartların aşağıya çckilııcsi
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yarışı baş]anrıştıı Brı yarış sürccinde^ stısyal aııaçlı politikalar izlcncıneyeccği
gibi. kanru harcaııalarlnda csas yük. iicrcllilcr ile ulus]ararasılaşanrayan küçük
scrn,ıaycyc biırcccktir,r]

Söz kiıııusrı ktsııdöngün|in ulus rlcr Ict nıodcli içindc aşıln.ıasr kolıv dcğildir,
l]koııonriı,ıiıı kLircscllçşınesiylc birliktc ıılıli k:,l)i1Oli:D1 döncıninc bcı.ızcı.
koşullarııı ııluşııava başIaclığı gi]nlinıLiz diinyısında. kıpittIizıııin rlcırctiırı allına
ılınnıası bakıınınciın. iıltıs de1,1ct ırtlk ück başına clvcrişli bir araç dcğildir. t,'1uS
dc\,lc1. ij11.üilli]nü ayaktı trıtacık ısgari hırcaııralarıı.ıı kıı.şılaYabilnıck içın kiircscl
sen]ıavcııın bçklcntilcrini kırşılaırıık zorundıdır. Brı koııırlı. ikticlaı.a gclccck
pı ilerin sığda ya da solda olırıısı da çrık şc1, dcğiştirııil,rır, (iclişıııiş iiIkclcrlc
bjrIiktc pck çok gclişnıcklc oIan tilkeJ(. puı ıiJcı ın t kt,ıı,,nı ık l)t,|ıtIk.ı |.]ı ı ıı.ısı ı.ıdaki
l'ııık ın iyicc azalnıış olmısı bıı uclişınc1,1c bağlınıılıdır. Örncgin. İngiltcrc.dc siyasıI
yaşınra cgcnıcn oIan iki ba]viik parli: İşç ı l'ıı.ıisı ı u M ııhıt.ı,zıkitı P.ıni. İk inçi Diinya
Sıı,ası stınrısını]a sosyo-ekoı,ıoınik politikı]arı (ijzcllcştirıne-dcr Ictlcştinnc. sosvıl
rcf-lılr 1ıriıgraırılıı,lı,ıı gcnişIetıııc-riaı,altına^ dev]ctıı planlanııdaki ,.0lLı]ii aıltırına-
azaltnıa vınIısı olııra) iıçıstırdaı] ijncınli ailçLidc t'ıırklılaşırdı. Bugiin İşçi Paılisinin
ckoncınri pcılitikısıırın Mıılıafıızakiir I'artiııiır yaklaşıınIatındın çok tiırklı olcluğıınu
söllcnıck ıııüııkiin dcğilcliı Ülkcıııizde.2002 tarihli scçiınlerlc görcrclcı.ı avrılaı.ı
hiikiiırrct. içiıdc siyısaI yclpazcniıı sığından vc sııluıırlan ınilliyctçi iki pırti
baı,ıncIırıırasıııı kaı,şııı. tıhkiıır yısası gibi kiircsel scı,ırııycı,liıı bcklcıııilcı.ini
kıı,şılayacak biiyıik dcğişikliklcri yapnı.ıkıu ıcrc,i,jiit cınıcnıışliı. Sı)J\.rl pıı1i]cI.
ıİık. s()syo-ck0l]oıİik gairıişlcrindcn çok ctnik. dinscl. kiilıürcl lirkIılaşınaıııır
}'iualülğ1 sorLınlitra i;ncrdiklcı-i çözüıİ]lcr bıktıİ]ından t'arklılaşıyor.:]

KLjrcscl kıpilalizlniır clçncıiıır aItlna ıllnlıası bakınıındın 1]cıçckçi biı.
vtıl. rılrıs c]cr,,leıi tarihscl pcı.spcktiti içindc kavrayaıı vak]ısıırıla buluııabilir,
l ltı..Ierlr,ıleı. .cklı r.rrlıkl:ıııı ı rt h.r,,ı \lı.ık l,,,ı^.i),,ııl.ıı.ıııı Jılı:ı ıızıııı .itı.,
koı-rıl,acak olsa]ır da. oluşırııkta olan LılusiiSl[i Yapı]al içindç erinıe 5üı.ccıne
giIıııişlir. Kıpita]izm. ycrcl ikıirJırlar ilc ulusiislii iktidar odaklaıı arısınrla bit
"aIa ajIcüt" konıınluna dıişıncyc başlavan ı.ılrıs dcvlct ilc dçnetiııı altına ılınaınaz.
Kapita]iznıin işleyişinin insınilcştirilnıcsi l,c olunrsuzIuklaı.ıılln liiü.pü]cnmcsi
bakımındaüı. Lılusiistii mck:inlardı \ crilccck siyasal ıniicıdclc daIıa 1'ıızla beliıleyici
olacakıır. Nitckiırı. lNlF gibi kapiııılizılı iı.ı kiiı.cscl biI ijfgtitiiniin. çoL 1urcrsiz
dc ,ıIsı. stıı,ı yılIarda l'aalivctlcrinc insın haklırını gözctcn biı boyul eklcdiğini
bcliıtnıesi. DLinya Baııkısınııı bıı koııııclaki polirikasıırıı.ı güçlcndirilıncyc
çılışılıııası. Birlcşnıiş Milleıler I--koııoıııik \c Sos}al Kıınscyiııiıı 90.1ı vıllarılaki
çabalıııııııı 1ıir soııucrıdıır.]r Böyle bir sonuç. rıIııs clcı,lct diizcyiı,irlc YtiriitüIecck
siyasıl ıııiicaclclc ilc clclc crlilcnıczdi. Aırıca. ıılrısa]lı ikıidır ıncı.kczlerinin (vcı.cl
1,öııetinılcr. özctk Lıiilgclcr). !.iderck da]ıı llz]a doğrudan dcrırokrasiııııı ıraçlarına
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ycr vç.n,]ck stürctiy]c. sosyal ]ıiznıctlcrin güçlendirJlmcsi kiınustında bclirli rol1ct

ii.ı l.nchı l(((! in i dA hclılllı(k !C1.1ir.

tsugiin için. kapilalizniin rılusüstii ünckanlarda dçnctiıı altıı,ıa alınııasında

ciddi zoİluklar ı,ırdıı-. Bu konuda kritik öncııı taşıvan nokta, ı,ıltısüstü ırıck?in]arıı,ı

kapitalizn,ıin işlcyişindcn zırirr giircnlcrin scslcrini duyurabilcceği ycrlcı

olmanıasıdır. Diiı,ı,"-a tsankasl. l,ılrıslararası Paıa Fiılru, Dilırya Ticarct orgiitti gibi

kürcscl ajrgiltlç.. ulrıslarafası scrınaycnin dçııctiııinricdir, Ulus dcv]cı iizcrindc

ıılrışan ckİnon,ılk blok]trrda <la (Ats. NAFTA r,,b,) dı,ırum aynıdır, Birlcşıı,ıiş

N{illet]cr ya da Aırupa Konscyi gibi örgütlcrin insirlr hak]arlı,ıı güvcncc altına

alanıııçkanizııa]arı.birincikuşakhakiarbakımındançokdahagiiçJiidür-SosyaJ
hak]arı ıc bajlgcsc] nç dc kürcscl cliizcydc cıliill biçinrclc kiıruyacak nıckaııizmalar

gcliştirilcııcnılştir. Bıı tiir üıltıSüstii nıckaı,ıizn]a]arın krırııIıııı§l vc mcvcLtt olanlaI]n

liiçİcndiıilnıcsi. sos1,,al haklaı-ın gcrçcklcştiıilııcsi bakınrıııdan cn ctkili vollardan

birjdiı,,

III. Yeni Tehdiılerin Ortaya Çıkarılığı Ycni Hak Talepleri

l. Bilgi (a!ınıla İnsln (rnurııııun ı,ı Ö:.el Yqra, ın 
^ofunmgıı

Bilgi vc ilctişiıı tcknolojisi ilc biyotckııolııjin iıı gihüınlizdç cliştiği diizcyin

iıısan iıniırunu tchdit cdcn .vcni tchIikc]cr ortaya çtkardığına yı.ıkarıda dcğinmiştik.

Bu tchlikçlcıc karşı iırsan onrırunu konıınak için bazı konularcla _vcni 1ıakların

güvcncc altına alııınıası. cliğer bazı konularcla dı ıücvcut hakiarın 1,cı,ıi dııııııları
İ"pru1,".uk biçinıdc ck gtivcncclcrlc dcstck]cnııçsi gcrckiı, Siın yıllarda gcrck

iigİcti,lc. g".eİs" ulusıl vc rıluslararası l,ıukuki diizcn]cııclcrclc bu yönrlcki

çİb"lunn ylgunl"ştığr görii]iiyor. tsi]im vc tcknolcıjinin olası kötii!,c kı,ıllaı,ıınıına

k".ş, inr^u *tl-nu,İ krrrrn,,,,"sını aınaçlayaıı söz k()nusu hak|raı d';rdiiü1(|j kı!şuk

lıııijaı,iıiarak adland]fmak tıiiııkündür. Bu hak katcgorisinin cn bilincn iinıcklcri

biytıtcknoloii a]anıııdaki diizcıı]en,ıclcıdir,

a. Kişisel Biiliinliik Hakkı?

(iağclaş ıcknoloji. Irtıyatıınızı kolaylaştırdtğı kaclar, bazı bakım]ardaı onrır]u

biı y"şaı" ,siirdiiımcnıizc cııgcl oluşturıcak risklçri dc bcrabııindc gctııi5or,

Özcİliklc ııp vc biyıılojiaJanınclakı gclişn,ıclcr. bilinriı \,c tekno]oiinin bıı alındaki

olast kötii.v; krıllaııınıİna karşı iı,ısan onrırıınıın korunııasını 7rırLın]u kılmıktadtr,

Bıı yöııdc bir konıııra sağlaıııak için viicut bütiinlilğüıriin clokunuIn,ıazlığı hakkl

gibi nıevcut tcıı,ıcl hakları bazı cklcnrclcr 1,apılabileccği dtişiinü]cbiliı Ancak

İi]y]c bir clilr"nüc,,,,c ycıcrsiz kalacaktır. Brı ncdcnle kcını,ınun ycni bir hak o]arak
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düzçnlcü,ümcsi dlişün iilmclidi:. Kuşkusuz. burada amaç bilimin vc ıeknoliıjinin
gclişimini ficnlcınek clcğil. yalnızca btı uclişinıiı.ı insan onıırunrı zccleleıı.ıcdcn
gcrçcklcşıncsini güvcnce altııra almaktır. Bu ı.ıasıl o]acakıır']

Kişiscl ıcrilcrin korunınısı koı]tısLı. giiııLiın|izdc artık özcl hıyaıın ıizliliği
hakkı yı da diğer hıklır çcı.çcı,csiırclc çtkili biçinldç korıııranııyacak bir öncııı
ı,c karınaşıklık arz cdiyor. 2l . yiizyılın başındaki insaıı. c]ahı ınırc kaı.nında ikcır
gö/lcırl alt1l]ir alınnıaküa rc bu dııtrınl ajliinlLinc dck. hatta öliim Sonraslnda da
ilcıaırı ctn,ıcklcdir Bu siirc içindc clde cdilcn kişiscl vcrilcı.in sığlık ıc g|ivcnlik
ınracıvla sakliünı]ıısı r,e kullaııılınası kişiscl ıc «ıpluıı.ısa1 1,aı.ar açısından gcıckli
göIülmcktcdir. Ancak bu r,crilcıin kişi özgiirlLlğahii \ c ıııahrcııriyctiı.ıi ihlal cticcek
biçinıde kullanılıııa rıIasılığı vaı.i]ıı.. Söz koırrısrı vcrilcıiıı kulIaırılırrısı. bazı
drırulnlardı ciddi ctik lanışnıIarı dı yol açabilil. Bajliin bu olasılıkları rlikkatc
ıJarak kişiscl vcıilcrin clcle çcli]nıesi. saklaırınası r,c kullaııı]ıı.ıasını insın tıııuruna
rıl,utın bir dtizeırlcnıeyc ka\,LıştLıı.ıcık veni i]kclerc ihtivıç \,ardür.

Avı,upa Birligi 'l'cııcl Ilaklar Şartı^ kişisel ıerilcrin korunııasını bağın.ısız bir
hak olaıak diizcı,ıleıniştir. "Özcl yaşaıııı ve ailc 1,aşaıııına saygı" hakkıırın hcıııcıı
ardııırlaır gcIcn bu hakkın içcriği şi'yIcdir (ııd- 8);

Avrupa Konscyi çcrçcvcsindc ortaya çıkan bazı belgelcr. konunun
düzcır]enn,ıesinc ışık nıtacak ilkcleri ortaya koyn.ıuştur. Bu belgelcrin başlıcaları
şunlardır: l997 taril,ıli "İnsaı,ı Hakları vc Biyotıp Söz|eşınesi"^ l99lJ tarih!i ..İns.ın

Klonlanmasının Yasaklaı]ması Protokolü" ve 2002 tarihli .,organ ve Doku Nakli
Protokoiti", Bu belgclcrde düzcnl9nen ilkçlerden harckctle, ''kiŞi.İet biitii ltjk
.4aili' başlığıy|a ycni biı hakka anayasada ycr verilmcsi soıı dcrece yararlı
olacaktır, Maddenin formtilasyonu için 2000 yılında kabul cdilcn Avnıpa Birliği
Ten,ıcl Haklaı Şartı'ntn üçüncii ı]ıaddesinden yararlaııılabiliı Maddc şöyledir:

l) l]erkesin kendi ljlikscl ve 7ihinsel bütiİrlüğiine karŞı say!t duyulınaslnl
islcülle hakkj Yırdlr.
]) Tıp !c biyoloji bilinıleri alaılaıında. ışağıdaki huşııslaı. özelliklc
göz.ıilmelidir:
. iıgi]i kiŞiıcrin. yasalarda bcIıfilen iŞlcmloıe göre ölgüı \e bilinçli olııak
i7inIcnD jn aIınırrusü.
. Üstülr gen !araı]na uv!tı]ıınalanırın. özel]ikle iİsan scleksiyonunu
amıçlayanlaIln ya§aklannlası.
. insan \ücudunun Ve oıuİ bölainrlcrinin ticiıi kılanç kaynığl duruınuna
geıirilmesiniı yas.rk]inııasl.
ı jnsanklon]annıasınıılyasaklannlıısl

b. Kişisel Verilerin Korıınması Hakkı



Kişiscl Vcı ileriıı Korunmasl
Ilerkcs kcndisini ilgilendiren kişisel verilcrin korırnınası hakkına s,]hiptir,

Bu vcrilel adll bir şekildc. belirli alnaçlar için !e iIgili kişinin rüzasına !c!a
yrsa ile ijngörülmüş dİğer ıneŞnı bir lcüİclc dayanarak trılu]ur, Herkes kendisı

hakkında loplanmlŞ \,erilcre criŞme !e bunlaİj diizelllinne hakklna sahipliı

Bu kufallara uyulmasü bağınlsül bir nlıkaın taraflndan dcncllenir,

Kişiscl verilcrin kcırunması Türkiye'dc henüz bağımsız bir anayasal hak

oln]aınakla birliktc. bu konu ycni anayasa çalışııalarında dikkatc allnmaktadır,

Hcn,ı Ergun Özbudun başkanlığında biı komisyon tarafindan hazırlanan anayasa

taslagınJa^ hem dc Türkiye Barolar Birliğinin anayasa öncrisindc söz kr,ınusu hak

düzcnlcnmiştir,]j Özbrıdun ıııetnindeki hüküm şöy]cdir (ınd, 20):

Kişisel Bilgilcrin Korunması

2. KüreselIeşıııe Çuğınıla Sosl,al Haklar

Ekonoıııiııiı,ı ycni biı,kiircscJlcşııc clalgası içinc girdiği 1970'lcrdcn itibarcn,

ı.ılı,ıs dcvlcl]crin kanıı.ısal po liıikaları ırıla öııcmli dcğişiklikler oldıı, Gciişııiş vc

gclişnıcktc olııı iilkclcrin biiyük çoğunluğunda kanıu harcamalar]ıtn kıSıt]ınmıSt,

Jcı,İclin kiiçtiltillnıcsi ı,c özcllcştirnıc rıygııJıınalarını içcrcn ycni libcııJ politikalar

1l) Herkcs. kendisiylc ilgili kişisel bilgi ve vcri]erin korunn]ası

1rakkına salripıir.
(2) Bu biIgilcr. ancak kişinin açık rlzasına vcya kanunla öngörülen

nıeşru bir sebcbe dayalı oIarak kullanıIabi]ir, Herkcs. kendisi hakkında

toplan]ılş olan vcya kayıt]aıda yer alan bilgilere crişıne. bunlarda

dü7cltrne yaptırİla ı,c bıı bilgilerin anraçları doğrultusunda kullanılıp

lullınılmadıg,nı üğrcnm. ı.ık l ııı.ı t.ıhipıir

özbuduı ınctııinin konu_,-rı vcni bir hak olarak diizcıılçmcsi son dcrccc

vcrinılcdir. Fakat btı diizcnlc]ncnin öııcırıli bir cksiği ı,ardır, Kişiscl vcrilcrin

ktltül,c kullanılıııası baklıı,ıınc]aıı cn biiytik tchdit. diğcr klasik haklırda oldıığtı

gibi. dcvlçttcn gclcccktiı. Bu ı,ıcclcnlc kişiscI vcı,ilcı,in korrınması hakkını ılcv]ctc

İarşı giircıcc_,-c ılan diizcıılcnıclcrc ihtiyaç ıardır, Ylıkarıdaki ı,ı,ıctinlcrin

karşılaştırılıııasıniian giirüleccği iizc.c. Avnıpa Birliği Tcmel Iiaklaf Şartr, bu

konrıtla. kjşiscl vcrilcrin kı.ıllaııın,ıını dcnctlcycn bağınısız bir ntakamın kunıln,ıasını

ajngörıni]şttir, Ttlrki_vc tsarolar Birliği n,ıclni dc bu yaklaşınıı bçniınsçmişıir,
'[B]B n,ıctnindc kişiscl bilgi vc ıcıilcriır korrııması başlıklı 33, maddcnin ilk iki

fıkrasıırda bu hakka ilişkin ilkclcr bclirti]diktcır sonra.3, iikrada şu hiiknıc ycr

rcrilııiştir: "Bıı kıııılldrııı ıı.ı,gulannıusı, kanunla kıırulnıış hoğınısı: bir nıokıııı

l tıı-cıfi n tl oı ı .wğl a n ı r re dc n c l l an i ı,."

1ü 1{



yliı,iirlüğç sokuldu. []u politikı]dIın drığal bir sonrıcrı olarak. yııkaı.ıdı bclirtildiği
giLıi. sosyıl rlcı lcı anlıı,ışının kurııınsallaştırılriıQı tilkclcrdc. dcvlctlcr hçrkcsc
insaıı onuruııa yırışır usgaıi [,ıir vaşanı dLiZcYi sığ]ama görevlcriı.ıi vcı.iılc gctırcıılcz
ıılc]u. Pck çok dcvlc1 stısıal hak]ırrlan kıynakIanan },iiküiınliiIı:iklcriııi azaltnraya
1,a cla onlardaıı tanlxn]cn kuntılnlaYa çallşlı. ]],1,iizvıIın başlncla insan onuruna
vijnclik cn bLiyijk lchditlcIdcn biri. vcni libcı.al politikaların srınucıı olaı.ık ortaya
çıkın gcniş killclcriıl yaşıtD sla]ıdıü.dıııdaki 1ıu i]cı-ilcnıccliı. Söz konusrıpolilikalıı.
her gcçcıı giin. voksulluk sınırının alıındıki instın sıvısını arllırıyoı-. Bu olutıısuz
gclişnıcyc kırşı kişilcrin ısgari yaşam staı]dartlaü.ıı]ı korııvacak. ontıı.]u bır ıışıırıı
giiı,cncc ıllıııı alıcık haklara ihtil,ııcııııız rır İıııun h.ık]ırı içınıJc soıyal haklar
katcu,Jrisi bu 1]ilcliktcki lıaklaı.dın olrışrır.

a. Tiirkiya'ıle Sos!,ııl Huklar

Öıceki Anayasılırıııızdı. dc!l.ıiİ ınaIi inıkiinlarlyIı slnlrlı olan sosyal !e
ckonomik haklıI !e ödcvIcı boliılİtindc ycr .r]aİ çc\,ücnin korunnıası. tabji
ser\,.ıleı \e kJr"naklaıın korunnıısı ve kullaıılınısı. kıyılarün kor nııasü. tırih.
külıtir !c lıbiıı \rrllklırlnın kOnı]llnısl gibi hiikünlIeı onıınlılrn k{)r rnlasını
iıişkin dillcnlenlcyle bir]ikıe "('c!rcnın KonİrnraJl \c Milli S.rvetlerc ilişkiİ
IIüküılrler" şck]ind. a'lcI bir kıs|İ 0larık ycıideİ düzenlenııişiıı Böylc!!.
çağülnızıür btiytik t'elıkcti o]alık göriilen ve ulkcııi7i ciddi ş.kildc ctki]e}cn
kiircs.I lslnDlanın öD]enmcsi çabıların]n huyaıi iİrclİ kxzandlğ1 bir döncntdc.
çe\renin eıkili bir Şekilde kü.]nnnİasl \önilııdc Ana}asıva Dc\]cıc rönelik
direküi j' blı hükilıı kOnulıİu§ı!ıl:

Srısyıl hıklar I'üıkiye'dc ilk kcz l96l Anavasası ilc aııayasal diizeırlcıı.ıcyc
konrı oltlrı. Fakı1 bu düzcnlcıııc biçiııi hLikiiırrcülcr bakıı.ııırdaı.ı yclcıiııcc zorlayıcı
htikiinl]cr içernıçdjğinclcn. çoğu sosyal hak anavasa rııctı.ıinc .k]cnnıiş gii7cl
1çnıcI)niIcl olarak kaldıl cıkili biçiındc rıygrı lınaırıııciı. (;ünüınüZdc yçnl Jl]d}ısa
çılışnıalarındıbukontııruı,ıcIcalındığıqörilliiyor.Eruuıı()zbutltınnıctİıiilefiıjkılc
Baıolar Birliği ınctni karşılaştırıldığında. sosval haklar bakıınıııdaır iincırıIi biı
yıklaşıııı t'ıırkı btıIıındıığtı hcnıcıı cliLkıt] çck i\ ü ır ı ızbtıLltın nıL,Ininın \ı,\]../l /r.7,(1.r.
koıııısrındakı tutunıtı çok nclliı. Yçni libcı.al piıliıikalar doğrııItusrında. sosval
hıklardı ciddi bir gcı,ilcnıe ı,c devlctin sosyıl anıaçlı f'aaliyctlcrinde büyük biı.
kls]tlamı göriiliiyOr,'" Btı dLırLııı. nıctnin ıçcı.igiııc ilişkin gcncl bilgiIcrin vcriIdiği
"ycnilikler" başlıklı bölünriindc bclirtilnıiştiı Btıı.ıda. ]9l{2 Anayısası.ırda ycı.
ıldığı hıldc taSlağı allnııaYın s,-ısl,ıl hakların listcsi Vaptlnllştll. Avı.ıca nıer,cut
ınavasanın sosyıI ı.c ckonrınıik lıak]ar böli]nliinde ycr iılan bazı I]i]künllcri]ı. tcmcI
lıaklar böI|jııiindcn çıkartılılı anavasanın başka biI bijILiıntlıldc dcvlele vi'ııclik biI
örlcv i.ılırıak dıizcıılcndiğl \.ulgLLlanınlştlr, L]lı son dtiZcnlcmçniı.ı gcrckçcsi şöylc
ıçtk lınnılŞttI:
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Bu gcrckçcılc iki nokta afuc çlklyor. BirjnÇisi. siiz konusu dcğişikliğin, bclirtiJcn

hakları.i..lcr,lçiin nıali ]ıı.ıkiinlırı"na bağlı olnıaktan kLırtarmayı aııaçladığı iladc

ccliliyor. ikiııcisi. bir hak o]nıaktan çıkartılıp dcvlct görcı"i şcklindc diizcnlcndi_ği

takclirdc. çcvrcnin dahı ctkili biçiııdc korıınacağı bcliı,tiJiyor, Hcı iki gcı,ekçcniı,ı

dc tutirrl]. ınantlklt bi. yönii yoktur. (icı,ıcnin konınıııası cIbçttc dc\,1ctc bir g'İ,cv

o1ırrak rcıilebilir. Zatçn bı.ı ktıı,ıı,ıt]ı dev]cti gijrcvlcndirçn ulusal vc uluslararası

diizcnlçııclcrdc ççşilIi hiikilnlcı, bı.ıluı,ıı.ıyor, (icı,rcniıı ktıtunmasıı,ıın bir tcnıcl

hak olaıak dilzçnlcnmcsi. ılal,ıa yüksck bir dııyarlılık vc ilaha ctkili bir korrıma

anlamına gclir, Çiinkii tcnçl hak]ar. dcılctç lıakkln konusı,ııru gcrçcklcştirııc

görcı,i yükieıliği gibi. kişilcrc dc bı.ı göı-cı in gcrçcklcştirilnıcsini dcvlcltcn talcp

iı]]" yctı.i.i u,"ii.lTti.ki."" Cumlıuriyeti insaıı lıaklaı,ıı,ıa dayanan biı devlcı o)atık

ranııı,ilanılıglı,ıa gi)rc (()zbudun ınctıri rİ. 2). hüktimctierin devlctin tcınel nitcliğini

iJgilcndircn bu İonuda çtık daha clrıyarlı o1acakJıırını bcklçınck tabiidir,

Çcvrcniıı korunıırasını liak rılıı,ıaktan çıkaı-nıakla, bu konuyla ilgili deı,lct

görcı,iııin ..ınali imkdnlaı." sınır]aınasınclan kuİtartldığınr siiylcnıck gcrçekçi

İcgiJcliı-. Amaç çcvıc hakkını ve.va gencl olarak sosyal Jıaklart bu ktsıttan kü]lx,trıak

olsİaydı. ııcınin 5(). madricsindcki. "Dcı,lı,|, 5o,\.\,dl \,, ckonoüülik olaıldrtltı Antıı,tı,ııı

ita h'ı,litlcnen ijtlı,ı,lariıi,lııı ijcleı,lıı-in oııcıçlorınu ııı,gın önt,eliklcrigö:etarek, ııuli
koı,ntıklarıııııı .ı,etaı-liliği ölçiisiinılc l,cı,İıı, galı-ıı'' hiikmündcki ''mali kaynakların

_"-cıcrliliği" ibaıcsinc 1,cr r,çrilnıcırıcsi dalıa doğru cılurdrı, U]uslararası alandıki

cgilinıin'tcrsinc. çcvrenin bir hak olmaktan çıka ılnıasınt haı,ıgi gcrckçcylc oltıısa

olsrııı savuııııak koIay dcğildir.

b. Sosyal Hoklırın S.,ılılııIuŞtı l,nqsı

]970'li yıllarclan itibarçn sosyal haklar alanında uluslırarası ölçckte bir

gcıilcıııcniıı r,arlığıyla bir]iktc. bu lıakların somutlaştırılnıası^ diğcr bir dcyişle,

lcrçcklcştirilııcsi zoı unlıı asgari diizcylcrinin bcJiı,tilııcsi çabası nın da yaygın laştığı

!llzİenn,ıckıccliı,. Sosyal hıkları düzenlc_ycı1 ıı]ııslaraıası s'jzlcşınçlcrin dcnctiır

İ.ganlun vc rılusal anayasalırı yoruııılayın yargı 1,crlcri, sosyal hakların dava

1roİuyla toJcp cdilebilir asgari düzcyJcriı,ıin açıklığa kavuştuıulması kııı,ııısuııda

İr"llİi lıiı mcsafc aln,ııştır. Bu konuda i'zcl]iklc ]9 Ocak 2000 tarih \,ç 3 saytlı

Aı,ıupa Kıınscyi Bıkaıılar Konıitcsi talsiyc kararlndıın Siiz ctmck gcrckir,: Söz

koıırısu kırarda. bcslenııc. barınııa. giyiıı \c sığlık hizmçtlcri konusunda, ü),e

iilkclcrc. zor koşrıllardı yaşayaı,ı bircyJcrin gcrcksinimlcriı,ıi ıninimuııı düzcydc

karşılayacak lrakların güvcnce altına a]ınınasü tavsiyc cdilıııiştiı, F,sascn bu

koıİulaİ,cla Konscy tl),çsi ülkclcrde yasaI vcya anaya§al düzcydc haklır tanınn,]1ştır,

Aııcak sorıın. bıı hakların sonlutlaştırılması. yani ycrinc getitilı,ııtııi zoruıılrı

clüzcylcriııin bclirtilıııcsicliı. Bakanlar Komitesi. bı,ı kararda, iiyc ülkclcrc, bclirtilcn
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koı,ıularda bireyleriı,ü tcn,ıçl gcreksinjünlcrini karşılanıaya yönclik cvrcnsc] bir hakkı
glivcncc alttna a]n]ayü ta\siyç cdiyor. Söz konu§Lı ta!tiyc kararı, Türk Hukuku
bakımındaı,ı. anayasada düzcıılcı,ıcn bazı sosyal hakların gerçckIcştiriJınesi zorunlu
irsgirri düzcylcrin bc]irtilı,ııcsi rc ycni bazı hakIarın giivcncc altııra alınrı-ıasıyla
ycrinc gctiı,ilcbilir.

Yeni bir aırayasaııın. yalnızca srrsyal hıkları isiın cılarak sayınakla yctinıncyip
bu lıakların §oünLıtlaşlIrıIınasü yöıüııdeki gclişn,ıcleri de dikkate aln,ıası gcrekiı,.

Özbuduıı nıenıi ilk bakışıa böylc bir ıuıuın izlcycceknıiş göIr:in|üSı:i vcıir. Çünkü
bu ırıçtiıı "iisrı rııaı,ııı,a" sloganıVla Irazırlaı,ııııış vc işlevsiz, ctkisiz bir lrükürn
içcrıııcnıcyi ilkc cdiı,ın,ıiştir. Bu drıruııdı. soır iki anayasaıııızda ycr alan aııa
gcrçeklcştirilıncsi zorlııılrı asgari düzcyIcri gösterilınediği için öncn,ıli bir işlevi
olırıayan bızı srısyıl lrakların mctıc hiç ılııımaınası, diğcr bazılarının isc haklır
bölıiinıiinrlen çıkaılılırak başka böliiınlcrc aktaıılnıası. kısa anayasa hedcti vc ycni
Iiberal idcolojiııin tcrciIrleı,iylc rıyrııırlıı bir clurrııııc]rır. AnlaşıImtsı güç vc çclişkili
olın I,ıusı.ıs ise. taslakta ycr ıcrilçır sınır]ı sayıdaki sosya1 hakkıır srımrıtlaştırılması
için hiçbiı, çıbı göstcrilıncniş olm.rsıdıı,. Özbtıdıın ın.,tnı hcın sosl.ıl haklarda
büyük bir kısııltıya gitıniş, hcırr de dtizcnlcdiği hıkların kağıt ıislLiüldc ka]acak
,,lııı:ı.ıııı hiı, toruıl olırık göı'ıncıllıtııı.

l9E2 Anayasası^ diizcnlcdiği sosyal lııklır içiırdc yalnızca eğitiın hakkının
gcrçckleştiriIıııcsi zorunlu ısgaıi dtlzcyini bclirıniş; "ilkajğü"üin :orıınlu v,a

purtısı:dır" dçni]çrck dcvlcte yerinc gclirıııcklc yıiküınlü olduğu^ gctinncdiği
takdirdc dar.,a yoluyli] tılcp cdilcbilir bir lıak oılayı koyınuştur. Diğcr sosyal
I]aklarıı,ı gcı,çcklcştiriln]csi zonııılu asgari dtizeyleri Ic Anayasa ı,ıe de yargı
kararlaılyla lcspit cdilmçdiğindcn. SöZ konuSLl haklar gcııcllikle giizel SöZlcr
olaı,ak kalınış. hayata gcçirilcmcmiştiL Bıı ul,gulanaınazIık duruııu. ilgili hakların
"tcıncl hak" o]ı,üa nitcliğini dc zcdcleıniştir, Tcıncl hık. insan onunınun korunınası
bakıııııırdan sahip olduğu vazgcçilııcz öncı,ıı ı,ıcdcniylc aııayasaI gii\ cı]çr.yL,

biığlanııış hak dcıncktir. Bu dcn]i öı,ıenı taştyan bir hakkın gcrçcklcştirilnıcmcsi
kolay açıklanabilir bir çclişki dcğildir. Bu çclişkiyi aşn,ıanın ytılu, siısyal hakların
gcrçcklcştiıilıncsi ziırunlrı asgari diizcylerini be]irtmcktcn gcçiyor. Bu konuda
1-ıiirkiyc Barrılar Birliği anayasa öncrisiniıı öncınli bir katkı sağladığını bclinııck
gcrckir. Söz konusu nıctindc cğitiın. sağlık. kııırıt vc sosyal güvcnlik gibi hakların
geı,çckIcştirilıııcsi zorunlLı asgari dtizcylcri bclinilııişıir.r"

c. Yeııi Sosl,ıI Huklur

Ycı,ıi bir anayasa yapıııı stireci, ıncvcLıt sosyal haklarıı,ı gcrçcklcştiriJmesi
zorı.ınlu asgari düzcylcrini gijstcı,crck gü\,cnccyç kaı,uştuı,nıanın yınıstrJ. çJğın
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gcrcktirdiği ycni hakları dı dikkatc alnıirlıdır, [Jı,ı bağlaında ulusal vcya ulı.ıslararası

ölçcktc öncm kaZıüran bazı ktıııuların tçıııc] hak iılarak diizcnJcnn]csinin gcrckIiliği
tanışılıııalıclıı. Bu koııı.ırla aşağıda iki iiınck verilcccktir: "Tiikcticj hakIarı" \,c

"yctcrli bcSin vc tclniz suya ulaşma hakkl",

Tükctici haklarl Tiirk huktıkun luh.ıneı hir k,ınLl dc-lldır, Ülkcmizdc
tilkctici haklırı bakıınınrlan. dcı,lc1 gcrckli yasıl düzcnlcııclcr ilc idari vc adli
yapı1,l bclli ölçtidç o]uşturmuŞtur. Ttikcticinin Korunnrası llakkında Kirnun l995
yılında çıkaılılıııış^ tiikctici hakçm hcycllcri il vc ilçc ölçcğindc oluşlurıılınrış.
ıilkctici rnahkçıı]clcri çalışnıaya başlaınıştır, Ançık bu dunım^ tükctici hak]arınııı
tclncl ]üak StatüSiinc kavuştunılduğu ınlamını gclmil,ıı,. iklnui huk isc. IJirlcşııiş
Mi]]çt]cr Ekoncıınik. Sosyal l,c Kültiircl Haklar Koııitcsi rıporlarında slk Sık Sözü

cdilııcsinç ıağmcn. lıukukuııırızlın hcnü7 dikkatc alıııadığı bir haktır. BrınunIa

birliktc. yaşaınakta oldrığrıınuz çcı,rc yıkııııı. kiiıcscl ısınma vc kaiıcscllcşmçnin
gctirciiği gcncl yoksuIlaşıııa ncdcniylc^ btı lıakkııı tcıncl Irak şcklindc aııayısada
dii7c]llcı]ncsi varırlı olıcaklıı

ç. Tiikelici Huklatı

GihiıIiizdc ttikctici]cr. hangi sosyal statiidc vc ckononrık diizcyde olursa

oJsun. piyasaya srınulan ı,ıal vc hizmct!cr bakımındın krıruııııası gerekcn bir
kcsim oluştrıı,nıaktadır. Tükcticjlcrin Sağllğ1 Ve gü\,cn]iği sosyal devletin ka},ltslZ

kalamayacağı bir duruınduı Bu nedenlc^ tükctici hakları tcmcJ J,ıakJarın bir parçısı
kabrıl çdilçrck anayasal düzcydc giivcncc a]lüna alınııalıdır. l982 Anayasası
tükctici]crin korrınınası ilc ilgili bir n,ıaddcyc tc]ne] hak ve özgiirliiklcr bölüı,]iindc
dcğil. ckonomik ]rükaınlcr bölümiiürdc devletin görcl,i olarak ycr lcrnıişti. Bu
diizcn]cııe tiikcticilcrin korunması bakıııından etkili bir yönten,ı ılcğildir. Tiikctici
haklalr. nitclik itibariylc sosyal hak ilzclliği gajstcril. SoSyal hak]arın baskın
özcIliği. cn gcncl anlamcla. tcıpIumda korunııırya n,ıuhlaç kcsjmlcıin dcvlctin
olun,ılrı cdinıi saycsinde korunn,ıasını sağlamaktır. Giiniimüzdc 1ükcticiler^ haırgi
sosyo-ckononıik kcsiındcı gclirse gclsin. sağlık. giivcnJik ı,c ckonomik çıkarIarı
yönündcn korrııııaya ııuhtaç biı-kcsim olrıştunır. Tcmcl hakları klasik haklar
vc sosyal haklar olilrak iki bijlürnc ayıran bir anayasada. tiikctici haklaıının 1cıi
Sosyal haklar böliimü olnıalıdır. Klasik ı,c sosyal hakların yanısıra üçiincü kuşak
hak]ara da yc[ vclcn bir a],]ayasa nıctı,ıinde. bu hak üçüncü kuşak haklar arasında
da diızcnlcnçbilir. Çünkü tükctici hakkının ctkin kullaıııııı^ diğcr üçüncü kuşak
tıaklaıda olduğtı gibi. bireylcrin, kunııııların vc dcvlctin dayanışınası iJc söz
konusu o]abilir. Tt]ketici l,ıakIarına ycr veren TBB ııetı,ıindeki hüküııı şöylcdir (ıı.
68 ):
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Tilkcticiler. n]al \c hızmctlcr bakümından. yclcrli dii7cyde bilgilcınDc. aldallc1

rekIılİlıüdan konıİın . uygüın bir ganınli sti.csindcn yararlaırıİra. uğradlklar1
zırarln ıtllıİiİtüli isıcnıe gibi konıılarda cıkili idari !c adli yollıra baŞVunn,
hak]ırlüla sıhlpriı.
, Mıl \,. hizüİcı ıızıüldı. ıiikeııcilelin sağlüğıİın. gü!cnliğiniİ !. ckono]nık

çlka.lannün koruntİnsü İçin loruİlu olan yüktiıılülüklcr kanunla dü7cnlenir

ıl. Yeıerli Rasiıı v Tcıniz Su},a Liluşınu Hakkı

Ülkcmizdç ilk kçz TBB mchindc önçri]cn bu hak. ]9 Oçak 2000 taIihli
Avrupa Konscyi Birkanlar Komitcsi ta!§iyc kaü,arı doğruItusunda düZcnlcnıniştir.
Yışanıakta trJdrığrımuz kiiresel ısınnıa vc çcvrç ylkımtnın öncınli sonııçlarından
biri. gcniş kitlcIerin hayatta kaln,ıalarını güçleştiren koşulları ortay,a çıkarmasıdır.
Bunlırın başında da yctcrli bcsiıı c]de ct!nc !,ç tçnriz suya ulaşına güçlüğii
gcliyor. ÖzcIliklc şcbckc suytıııun içilcbiIir olma ıritcliğini yitirdiği bazü biiytik
kcntIcriıııizdc. dar gclirli kişilcriıı günlük içııc suyrı ihtiyacını karşıIaıııası büyiik
ölçüdc zorlaşnııştır. Yaşam içiı,ı son dcıecc gcrckli olan bu nıaddcnin cvdc, oku]da.
işycrindc vc diğcr tlzc!-kaıııusal mckinlarda yctcrli düzeyde tcııiniıri bir iırsaır
hakkı olarak görnıck geıckiı,. Bu bakış açısıyla. ycı,ıi anayasanın. insan onuruna
yaraşıı asgarl biı yaşan,ı düzcyinin güvcnccsi olarak bıı konuyu bir tcmcl hak
o]arak düzcn]cııesi ycrindc rılacaktır. TBB mctni. sijz krınusrı hakkı şu şekildc
dtizcnlcıniştir (nıd, 67);

IIıç kıınse }rıŞalnınl siııdiirİleye ycıecek ajlçaide gıdı \e ıelnız suya ulış]na
h.rkkından yoknıür blrakl]aİlaz, tstı hıkklD gelçeklc)ıııilnlesi ıçın yercl
yaİıulımlcr ilc çal]şlırdıklırl klşı]cr btıkımündun kuüu vc ailc1 scklairc ıiı
iŞyerlc.inin ijtılcncccklcri yilkülİliilüklcr kanunla düleİlcnir

e. Dcı,leliıı İklisaıli ı,e Sos!,ul ljıleyleriııin Suıırı

l96l vc 191l2 Anayasalaı,ı. diizcnlcdiklcri sosya] haklarırü ardından. dcvlctin
bu haklardan vç at]ayasanır1 bclirttiği diğer sosyal yükrhltiltiklcldcn kaynaklanan
ödcı,lcriııin sın!ü,ını gijstcrcn bircr ııaddcyc ycr ıcrırıişlir. Söz konrısrı ııaddc.
hakların gcrçcklcştirilınesi ilc tlcı,lcıiıı ııali olanakları arasında bir bağ kı,ınıyor, Bu
maddc. eğitiı]r hakkı dışında hiçbir sosyal hıkkın gcrçcklcştirilıncsi ztıı,rıırlu asgari
diizcyi anıyasada bclirtilıncdiği için. hilküünctlcrc Sosyal hakJarı gcrçcklcştirnıcktcn
kaçınma olaııağı sağlaı, biçiıııdc 1,oruır,ılanııaya clvcıişlidiı. Devletiı,ı ııalı^

olaıraklarının aüıayasada bcJiııilcn sosyal hakları gcrçcklcşıinneyi nıtiınkün klllp
kı]madığtnın tcspiti. hukukilik dcnctin,ıi oln,ıaktan çok ycrindclik dcııctimi olarak
göriildtiğ|indcn. sosyal hakları kullananıayan kişilcriır yargı oıgaıılaıııra başvıın,ııası
saiz konlısu olanıaırıaktadır, Bu ııaddcde 2001 dcğişikliği ilc yapılın düzcnlcmc.
bcliııilcn sakı,ıcayı bir ölçtidc gidcnncklc birliktc. stınınu taıı olarak çözmcmişrir,

9_]



ozbudun ınerni (md 50):

Dc\leı. so§yaI ve ekonomik alanlarda Anayasa iIc bcIirlcncn ödevleıini. bu

ödevlerin aınaç]anna uygun öncclikleri gözeıerck. mali kaynaklannln yelerliIiği

öIçüsünde }erinc gclirir
TBB nletnilDld.69):

Derlcl ckonomjk \e akçalı kaynakIarlnü. sosyal \c ekonomik aIanlarda

anayasayla beIıüIcngn gij.c!lcrinin gerekıiıdığiainccliklcrigözeterek klıllanlr.

3. Sosl,al Deı,Ietin Gelcceği

Avrupa Birliği ilc iiyclik ııiizakcrclcri yiiriitçn T|irkiyç'niır. iıısan lıakları
alanında Aı ı.ıprr standardınI gcrçcklcştirıncyi hcdcf olarak bcliılcnıcsi gcrckir,
İıısan hakIarı açısıırdan Avrupa stıiııdardı dcyincc. cskidcn yılnızca klasik (l.
kı.ışak) haklırı düzcnlcycn Avıııpa lnsan Ilakltrrı Sözleşmcsi ıklı gclirdi. Şimdi
dı,ırrıın dcğişınişıir. l990'lardan itibarcn. Aırupa Konscyi ıll,cliği için yalnızca
AİHS dcğil. Avrupa Sosyal Şaıtı ilc birliktc azınlıklarııı korunnıısı vc işkcnccııin
önlcnmcsini amaçlayaıı bclgclcrin dc onayJannıası koşıılu aranırıaktadır. Özbııdtııı
mct j iSc. !,ılntzca AiHS iIc rnctin d|i7üryindc bir paralcllik kunıayı hcclcflcnıiştir.
Sözlcşlııel,i güniin koşullallna görc gcliştircn Ai] lM içüihatlarını dikkatc aJınadığı
gibi. Aı,nıpa Stındardtnı yxnstlan diğcr sözlcşnıclcri dc göZ öntinç alınaınlştıı

9,1

Özbudun nıctni. bı,ı konı.ıda l91i2 Anayasası'ndaki hükmii muhalaza edcıck
sosyal hakların kiğıt üStiindc ka]maktan kurtal] lünaSı konustında duyarlı olmadığını
göstcrüniştiı. TBts ]nctni isc. hcın iJgili ınaddclcrdc hakların gcrçcklcştirilmcsi
zorı.nlu asgari düzeylcrini giistçrıncsi hcnı dc l982 Anayasası'nın 65,
n,ıaddesjni sosl,aJ dcvlct iIkesinc uygun düzcı,ılcnıesi bakımındaır önıck bir
yakJaşım scrgilcıniştiı. Özbudun mçtninin ınaddc başl]ğı "Dcv1./it, Sıııı,rrl ı,c

Ekııo»ıik ()ılı,ı,leriniı Sınırları", TBB mctniıinki ''Dt,ı-l.ıiıı jkıis,ıJı r,ı, &ıır,rıl
Öclcı,leri" şcklindc bclirIcncrck. i]kindc hakların sınııına. ikincisindc hakların
gcrçcklcştirilnıcsi bakıınından dcvlctin görcı,inc vurgrı yapılınış olmaktad!ı
Metinlcr şö1,1cdir:

TilIki),c Cunrhu.iycti. l 96l Anayasasından bı.ı yanı. clcı,Jclin lcmc] nitçliklçri
arasına "srısı,rıl dı,ylct ilkc.çi"ııi cklcnriştir. tsu i]kçnin hayata gcçirilıncsi sosyıl
hakların ııygu lanabiImcsinc bığlıclır. Sosyal haklar. onıır]u vc iırsaııca bir 1,,ışanı
diizcl,inin vazgcçilıı,lcz ıraçlarıdır. yı|iriirliiklcki anayasadı ycr alan sosyal haklır.
bugiinc kadar çok t,çtcrsiz diizcydc gcrçckl(,ştırılchılınişliı. Özbııdıın mçtnindc
sos_val haklar iyicc gcrilctilnıiş. dcvlclin yurttaşllı.ına sosyal hizn]ct sı.ınma
yükilmliiliiğtl Zaylflıtllılrışttr- içindc bulunduğı.ıııuz kiircscllcşmc SLirccl. 7.ıtcn

scısyal hakları rrlrııısrız _,-ilırclc clki]cüncktcdir, Ycni anayasaııın brı oIguyu dikkaıc
alırak sosyal haklırı giiçlcndiı,nıcsi gcrckirkcn. tam tcrsi yapılünaktadır.



Ycni libcral idcııliıjinin şckillcndirdiği bu ttıtunı nçdtniylc. Arrupa Sosyal Şartı
taılramcn g(irmçZliktcn gclinııiştir. Özbuduıı nlt-tnı. sos}lıl haklır rc ıosyal dl-,v]et
ilkcsi yöniindcn ]982 Anayasas]'ndan bilc geri bir n,ıctindir, l982 Aııayasası'nın
diizcnlediği stısyal hakların bir kısn,ıı uygulanaııayacak soyut hükilnlcr olarak
nrçtnc yazı]ınış. bazıları hak olnıaktan çıkarılarak koıunmuş, diğcr bazıları isc
ıııctnc hiç alınn,ıamıştır.

Tiirkiye'dc son yıllarda izlcncn politikalarla. asgari bir yaşanı dtizcyine sahip
olmak. hcrkcsin yaraı,lanabilcccği biı hak rlcğil. adcta ııcrkczi vc ycı,cl yönctin,ıleıin
liitfiına Yc hayır kurumlarlnııı l]aylrscvcrliğinc bağlı bir imtiyaza dönaiştüriilnrilştür,
Bu bakış açısı. sıı.ııııl davlcü ilkcsi ycrıı,ıe^ l9. yüzyılın ilk yarısııda gcçcrli olaı,ı
sosı,tıl ytırtlıııı deılcl/ iIkesiırin getiriInrcsi dcn,ıcktir.]" Ycni aı,ıayasa çalışmalarınıı,ı
Ircı,şcydcn öncç bu haıalı bakış açısındaıı lııı,turılııı.ısı gcrckir. İnsın hakları bir
bLiliindür; bir kısmını ihmal crlip diğcrlcrini gcrçcklcştirııcyc çalışııak sağlıklı bir
yol dcğildiı 196J Aı,ıayasası iIc hukuk sistcıniııizc giren sosyal haklara vc stısyal
dçvlçt ilkcsiı,ıc sahip çıkııak. iç barışın. onuı,lu bir yışamtn vc gclcccğc uınutJa
bakabilıncnin cn güvcnli yoluduı

Sonuç

2l. yüzyıla iki kutuplu dünya düzcninin ve soğuk sıvaşın sona crdiği bir
atrnosterde girdik. Kiircscllcşıırc olarık adlandırclığımız sürcciır ktrzandığı
dcrinlik. bilinı \,ç tcknolojidcki baş döndürticti gclişn,ıclcr. bazı otoritcı rejin,ılerin
yıkılıp ycrlcrini dçırıokratik rcjiınlcı,c bırakn,ıasü. ycni yüzyılın. iki biiyük
diinya savaşınir sahııç olın eski ytizyıla oranla pck çok açıdan daha iyi bir
dönc]n olacağı bcklcntisini yarattı. Bu iyiınscr bcklcnıinin bir boyı.ıtu da. insaııi
dcğcrlcrin daha çok koruma görcceği. iü,ısanca yaşaı,ıı koşrıIlarını gLiverüce altıı,]a
alaı,ı insan haklarının daha iyi dtlzcydc gcrçcklcştirilcccği bir diinya diizcniydi.
Yeni yüzyılın ilk on yılı bakıınından bu iyimscr bcklcntilç]-in asgari düzcydc bilc
karşılaııanıadığı stiylcncbiliı 2]. yiizyılda ortaya çıkan insan onunına yönclik
ycni tçhditlcre pck 11azırlıklı olınadığıııız ıırlaşılıytır. B iyotcknoloj inin krıllanınrı.
bilişin,ı tcknolojisiırılcki gclişn,ıclcr vc çkonoıırinin kiircscllcşnıcsiylc bağlantılı
oIarak bclircn bu tchdillcrç karşı onurlu bir yaşın,ıı ııasıl savulıacağız,' İnsın
haklaı-ıı,ıı (sosyal haklar vc ycni hak kategorilcriylc biıliktc) bir büitün olarak kabul
cdip hcr düzcydc güçlcndinı-ıek ctkili bir yol o]arak görünüyoı Son birkaç yüzyıla
yayılirn iıısan haklarını hukuki glivcnccyc bağlaı,ı,ıa çabası, iı,ısan]ık tarihiı,ıdeki
cn görkcınli ınücadclç]çrdcı,ı biridiı. f]u ]ıücadelc, yeni hak talcplcı,ini ortala
çıkaracak biçiııdc. içindc brılunduğumuz 2l. yüzyılda da sürcccktir.

Ronald Dwolkin, Tak ng Rights ser]ou5ly, Harvard Univer5ity Pre§§, 1997, 5,92.
Fr.nCj5 Fukuyama, ]nsan Ötes] Geleceğimiz (ÇeV. Ç. Aksoy Fromm), oDTÜ Yayln(l] k, Ankara, 2O0],
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5,]87.

' "insan hakan" kavramında kuljanllan "insan" 5özcüğanan uzun süre kadlnaı beyaz deril]

o mayan ar Ve köle eri d şar da b raka(ak bir şekilde anlaş ldlğrnl çarplCl örnekler e açrklayan bir
makale ]ç n bkz: Harro Von sengeı "From the Limited to the Universa conceptofHumanRi9hts:
Two Period5 of HUman Rights'] Human R ght5 and cultural Dive15ity, Ke p Pub i5hin9, Go dbach,
]993. s.47 ]00.

" oktay l]y9un, " nsan Hak al Krrr.ml'l nsan Haklarl, Ed, Korkut Tankutel, YKY istanb!1,2000,5.
21 22.

i Uygun"'insan Haklarr Kuramt';5,2] 22.

' Man.j Kapani, Kamu Hürr yetler], ALJHF Yay!nl, Ankara, 198],5. 51,

' A do!s Hux]ey, CesurYen] Dünya, (eV. U.To5un, ithakiYayln an, 9tanbu , 2ooo,
' U.o,g.o,vtel BlrDo.u7 lL75"l,Pnooıt (dn,jvna,I l<tanbul.'999
ı Franc]5 Fukuyama'nln insan Ötes Ge eceg mız lslmll lltabl roDTU Yaylncr lk, AnIara, 2003) bu ik]

tehLike azel ne odaklanmlş başar l b r ça l!madlr.

'0 HL]xley, a.g,e., 5. ] 7,

" Fı]kuyama, a,g e, 5. 227 2]].
'r 6enet k b] irn]nin fe]sefi aç dan tan mlanan insan doğasl Ve in5an onuru 9]bi kaVramlar a

5ln llandll lmaslna eleştirel bir yaklaşlm ]çin bkzI Deryck Bey eveld, Roger Brownsword, "Human

Dignity, Human Rights, and Human Genetics']The Modern Law Review Limited, 61|5, ]998, §.

66] 680j E izabeth Fenton"'GenetiC Enhancement|A Threat to Human Rights?'] Bioethi.5, Vo1.22,

Number ] , 2008, 5, 1 7.

'nsankonanmn5naget]rilenyasağadakarşi olan b] imcilerVardr| 8]yologJohn Harris? göre,

rkç anraçJaf doğru tu5unda kotuye kul]anllabilif diye klonlamaya karşl çlkmak, tecaVüz ihtima i

Var diye cinse iliŞkiyi ya5aklamaya benzet clones, Genes, and lmmortality, oxford Un Versity

Pre55, ]998, 5. 32'den aktaran Dery.k Bey eveld, Roger Brownsword, "H!man Dignity, Human
Rights, and Hırrnan Geneticil 5. 674.

'" En9]neel ng the Human Germline:An EXploration ofthe 5cience and Eth]cs of Altering !he Gene§

We Pass to our Children, Eds J, Stock, G. campe l, oxford l]niversjty Press, New York 2000, s

85'!en aktaran FürkL]yama, a.g.e., 5. 131.

'' Leon Dugu]t teokratik egemen ik an aylşly a u usal egemenlik anlayrş nln bu yönden benzer
Varsay m ar üzerine temellendirildiğ ni başar l bif şeki de açlklal. Bkz: "Egemen ik Ve ÖzgUrlu["
DeVlet Kuraml, Der. c, B. Aka , Dost Kitabevi, Ankara,2000, s. 379 400.

'' in5anlVe onun haklal nlkı]tsal aştlrmadan nsan haklar nlternellendirme çaba5 için bkz:Michael
lgnatieff, wh05e LJniversalVa ues?iThe Cri5i5 in Human R]9hts, Amsterdam, 1999, s.4] 56

rl Elektronik i et]şimin mahrem yetinin sağ anma5l baklmlndan, ş]mdil]k kuram5a bir tasar m olalr

kuantum bilq]sayar Ve kuantum kriptoqrafiümit Ver]yor. Kuantum kriptograf] tekniğ leyap!acak
] et]ş]miİ ke5 nlikle üçüncü kişiler talaflndan izlenemeyeceği, çünkü doğa ya9alaınln böy e bir
müdahaleye izin Velmed]ği belirt] iyor,20-30 yll içinde gel]ştirileceği umulan bu yeni teknoloji
hakklndaaynntlll bilgi çin bkzihttpi//qub]t.org

'g Fukuyama, a.9.e., s.4,5,

'' Bkz: Birleşmiş Mi leter Ekonomik,50syal Ve Kültürel Haklar Komitesinin ]] Mayls ]998 tarihli,
"KüreselleŞmenin Ekonomik, sosyaI Ve Kültürel Haklara Etk]s]" konulu ] 8. toplnntı5 nda, Kom]te

Başk.nl Ph]lip Alston'un açlklarna an: Economic and soCialcounciloffi.ial Re.ord!. supplement
No.2, par.440-442.Topjantl 5onunda Komitenin aldlğ kararda, kürselleşmenin sosya Ve kültürel
haklar üzerindek] olum5uz elki5i orneklendirilerek, koruyucu ön]em er]n al nma5l gerek iliği
güç ü b]ç mde Vur9ulanmüştlr. Bkz] ayn yerde, par. 5] 5,

:o Gü ten Kazgan, Küre5elleşme Ve 1]lu9 DeVlet, istanbul Bilg] Ünive19ites] Yay nl, istanbul, 2000,

s. 244; ]anu5z symonides, "Globalization and Huİnan R ghtr'l Mediterranean Journa ofHuman
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Rights, Vol.4,2000, s. ]5].
] oktay Uygun"'Ulusüstü s]yasa Birl]ker Ve Küreselleşme'i Küreselleşme ve Ulus Devlet, der.

Meryem Koray,YTÜ SoatejikAraşt lmalar lüerkezi Yaylnl, istanbu1,2oo1,5.154,

" Kazgan, a,g.e.,s. 235; symonides, a.q.m,, 9. ] 53-] 55,

" oktay Uygun, "Küreselleşme Ve Değlşen Egemenlik Aniay şlnln sosyal Hak]ara €tkisi'l Anayasa
Yarg15l20, Ankara,2003, 5. 275.

]' lMF'nin faa]iyet]erinde 50syal, ekonomik Ve kültürel haklann korunma9l yonünde çaba
gösterilme5j ile ilgili tart şmalar için bkzi commitle€ on EconomiC, so.ial and cu tural Rights.
1999. Report on the Eighleen!h and Nineleenth sessjons, par.440-446,459 Komitenin lMF Ve

Dünya Bankaslna yönelik çağnsl için bkz: aynl yelde, par, 5 ] 5-7,
)5 Türkiye Barolar Birliğinin metn] için bkz:Türkiye cumhuriyetiAnayasa 0nerlsl, TBB Yaylnl, Ankara,

2007. €rgırn Özbudun başkanllğlndaki komisyonun hazrladiğl metin için bkz: ]3 Eylül 2000
tarihli Mill]yet Ve diğer gazetelel,

2' Ergun Özbudun başkanllğlndakikomj5yon taraflndan hazlr]anan anayasa taslağlmetninin sosyal
haklar baklmlndan ]n.elenmesi için bkz: oktay Uy9un, '' nsan Haklan Açl5lndan Yeni Anaya5a

Çallşma]all'l Ma ltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2008/2, s.323-352.: R.Lonürü!rıldlk»ü ,\a. R |:()()()) .] al ıh. Li,rDü)ıü.. ol \1i 
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