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GIRIŞ

Maltepe Üniversitesi bilgiyi topluınla paylaşan bir üniversite olınanın sorunrlulu-

ğunu her bağlaında hayata geçirıyor; yaptığı çalışınırları gelenekselleştirİyor ya da ge-

lenekselleştireceği çalışııaları, etkinlikleri gündeınine alıyor.

Üniversiteıı"ıizin bu tür etkinliklerinden biri de Fclsefc Söyleşilcri. Söz konusu et-

kinliği 200 l yılı Nisan ayıııda kurucu vakfıır-ıız İstanbul Marn-ıara Eğitim Vakfıyla bir-

likte başlattık. Vakıf bize etkinliğin duyurulınası konusunda büyük destek verdi.

Mırltepe Üniversitesini yakından tanıyanların çok iyi bildiği gibi, Kurucun'ıuz Hü-

seyin Şımşek, tam bir felsef'esever. 09 Temmuz 2005 günü yapılan Mezuniyet Töreni

konuşınasındaki sözleri bu ileri görüşün soınut tantğı duruınunda. Biz; Maltepe Üniver-

sitesiırin f-elsef'ecileri, [Iüseyin Şiınşek'in bize duyduğu güveni, bize verdiği desteği her

zaman fark ettik.
Bir clizi olarak yayıınlamayı hep sürdüreceğimiz Felsefe Söyle şilerinin bu ikinci ki-

tabıı-ıın içeriği; 2003 ve 2004 yılında yaptığımız, "Etik" söyleşiieriyle "İnsan Hakları"

söyleşileri çerçevesinde sunulan metinleri içeriyor. Nermi Uygur'un Çok sık kullandığı

bir deyin-ıle, bu kitapta yer alaıı metin]er, söyleşilerİmizin "sıçraına tahtası"nı oluşturu-

yOr.

Fe lscfe Sö.ıleşilerine Rektörümüz Prof. Dr. Mesut Razbonyalı, Genel Sekreterinriz

Av. Müficle Şcnol, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Şükran Sabah çok büyük des-

tek vercliler; katkıda bulunclular. Elbette en büyük katkı; söyleştiğiııiz, bilgiyi paylaştı-

ğıınız arkadaşlarıınızdaı-ı, bizi hiçbir zanıan yalnız bıraklnayan dostlarıınızdan geldi.

oyle ki ycı-ıi bir öğretinr yılı başladığıncla, nisan-mayıs ayları gelse de Sr)_ı;lcŞilr'r YaPıl-
sıı diye sabırsızlanıyori]uk. Bu hilli da böyle. LIer cuınartesi saat 10:00 sularıı-ıda baŞla-

yan çalışıırıılıırıı-ı,ıız l3:00 civarırıda bittiğiııde, herkesin yüzünde bilgiyi PaylaŞnıanın,
yiz yLize _9eliııen katı gerçekleri bilgiyle çerçeveleıneniı-ı yarattığı güveır ve özgüven,

Söytcşilari sürclürıne koı,ıusunda bizc büyük bir güç verdi.

Bu ncıktacla şöyle bir saptanada bulunmak yerinde olacaktır salıtrım: Ulkeınİzİıı

seçkin filozotlırrı, biliın insaı-ılırrı olmasaydı, F'elsefe Slıyle şilari bu deııli SeS getirnlez-

di. Biz üı-ıiversite olarak onlara çok şey borçluyuz. FelscJ'e Söyle şilcriııiı'ı düzenleYicisi

oiarak oırlara başvurduğuınuzr.la, bize hep destek verdiler; hep yanımıztlır oldular. Ya-

pılaı,ı çalışır,ıalırra sağlarlıkları katkıdaır clolayı, ilkin "Etik" konusunclııki söyleŞidc suıitıŞ
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sırasıIıa göre, Prof. Dr. Şefik Görkey'e, Prof. Dr. Sevgi İyi 'ye, Prol-. Dr. I-Iarun Tepe'ye,
Prcıf. Dr. Doğan Özlen,ı'e, Yrd. Doç. Dr. Kaan II. Ökten'e, Prof. Dr. Mücella Uluğ'a;
"İırsan IIakları Söyleşileri"rıcleki sıraya göre de Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu'ya, Prof. Dr.
İoan,ra Kuçuradi'ye, Doç. Dr. Zeynep Direk'e, Av. Güney l-Iaştemoğlu'ya, Prof. Dr. Si-
narı Özbek'e, Ögr. GOr. Ahu Tuırçel'e (M.A.), Prof. Dr. Abdullah Dinçkol'a teşekkür
ediyoruın. Onların katkıları olmasaydı, biz Felsefe Söyleşilerini gerçekleştiremezdik.

Si)yleşilerin üçüncüsü yapılırken kurumsal olarak henüz Felsef'e Bölüııü yoktu
üııiversitemizde Söyleşilcı,in dördüncüsünde bölüınüınüzün kuruluşunun onaylanması
konusunda Yükseköğretin-ı Kurulu'nun alacağı kararı bekliyorduk ve gerçekteıı de Sr)y-
1t,.silı,ı,in dördüncüsü biımck üzereyken. karar açıklandı: Maltcpe Üniversitesi Felselc
Bölüınü kuruldu. Maltcpe Üniversitesi Fe]sefe Bölümünün kurulmasına clestek veren
Üniversitemizin Mütevelli Heyetine, Rektörlüğümüze, Dekanlığımıza bir kez daha te-

şekkürler. Artık büyük bir dayanak noktamız vardı; iyice kurumsallaşmıştık. Metinleri-
ni gelecek yıl yayımlayacağımız Si)yleşilerin beşincisini işte böyle bir kurumsa] çatı al-
tında yaptık.

Söyleşilerimizi, Türkiye Felsefe Kuruınu, İstanbu] Liseleri Felsefe Kulüpleri Plat-
formu her zaman destekliyor. Kurumda ve Platformda etkin olarak çalışan meslektaşla-
rımız, her zaman yanıınızdalar. Türkiye Felsef'e Kurumunun Başkanı, hepimizin hoca-
sı Prof. Dr. İoanna Kuçuradi her zaman biziın için yol açıcı oldu. Tartışmacı, eleştirici
tutumuyla öğretmen arkadaşlarımız; bir yandan en ilginç soruları soran, bir yandan da
fotoğraf makinesini elinden hiç düşürmeyenZeynep Altay, bize hep destek verdi. Her-
kese bir kez daha teşekkür ediyorum.

Bu çalışmalarda bana en çok yardım edenleri de anmak istiyorum: o sırada fakül-
temizin sekreterleri olan Ayça Dizmen'le Ayşin Ülker'e ve şu sırada fakültemizde ça_
lışan sekreterlerimizden Emel Satıral'a katkılarından dolayı teşekkürler. Goncagül Yıl-
dız'a ve Nlaltepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Ögr. COr. Kaan Özkan'a en içten teşek-
kürler. Psikoloji Bölümünün öğrencileri ve öğretim üyeleri her zaınaır tartışmalara ka-
tılarak Felsefe Söyleşilerine büyük destek verdiler. Kurum mensupları olarak biriikte iş
görmenin keyfini tattık. Ahu Tunçel, Felsefe Sö1,leşileriyle özdeşleşti; her zamaıı ya_
nımda oldu. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Sosyai Yayınlar Kitabevi Yö-
neticisi Zeynep Aytekin, bu türden çalışınaların "kitapsız" olamayacağı konusundaki
yaklaşımımızı kendisine iş edindi ve Söyleşileı-sırasında kitap sergisi açmamıza destek
verdi. Kendisine bir kez daha teşekkürlcr.

Bildiğiniz gibi Sğleşileı1 Dragos Yerleşkemizde düzenliyoruz. Bu yerleşkeınizin
o yıllardaki yöneticileri -başta Ali Kaptan olmak üzere- gereken fiziksel oftamı bize
özen]e hazırladılar. Afişleriııizi büyük bir titizlikle hazırlayan Serhat Akavcı'ya teşek-
kürler. Ayrıca, İnsan Flakları afişimiz Graphis'te yer aldı.

Yukarıda da beiiıttiğim glbi, Fclsefe Söyleşilariııin üçüncüsünün konusu "Etik"ti.
Bilindiği gibi, her yıl, fhrklı bir koııuya ayrılıyor ve konular birbirini sistematik olarak
izliyor. FelseJ'e Sö,vleşilcrinin iiki f-elsef'eııin teııel kavran-ı, soru ve sorunlarına ayrılmış-
tı; ikincisinin konusu eğitinı ve kültürdü; üçüncüsüı-ıün ise etikti. Çünkü etik, biz insarı-
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iarıır eyleı-ırleri üzcrinclc clüşünırıesi sonucunda ortaya çıkıyordu ve biz; eyleınlerimiz,

cleğerlcriıniz, eyleınleriınizle değcrlerimiz arasıııdaki ilişki üzerine düŞünıneliYclik; tür-

deşleriıı-ıizi bu konular üzerinde düşünııeye davet etııeliyclik. Işte bu aıılııYıŞla "etik"

üzerinde çalışmaya başlaclık.

05 Nisan_3 1 Mayıs 2003 günlerinde yapılan çalışına, aynl zamanda o sırada hazır_

lanmakta olduğumuz "21. Dünya Felsefe Kongresi"nin öncesinde de yer alına bırkımın_

dan önem taşıyordu ve Türkiye Felset-e Kuruınurıun "2003'e Doğru" programt kapsa_

mındayclı. Gerçekten cle ülkemiz dürıya çapıncla bir felsefe etkinliğine evsahiPliği YaPı-

yorciu. Tüın katılımcılarınıız bunun farkındayclı. 05 Nisan 2003 günü Prof, Dr, Betiii

ÇotuksÖken "Etik Neclir?" başhklı bir çalışına sundu. Bu çalışmada, tartışmaya açılmırk

üzere, Çotuksöken insanın eyleyen varlık olduğu üzerinde durdu. Sö1,1cşı sırasında ey-

lem, niyet, eylemiır alnacl, cleğerlerle, eylemde bulunmaya aslında yine bir eylem ola_

rak eşlik ec]en dil/söylem boyutu üzerinde durulcju; felsefi antropolojiye dayalı bir oıı-.

toloji ile etik arasındaki ilişkiier tartışınaya açıldı; etiğe ilişkin tanım denemelerine yer

verildi.
12 Nısan 2OO3 günü yine Prof. Dr. Betül Çotuksöken, söyleşiye teınel olmak üze-

re yaptığı "Felsef-e Tarihincle Etik" başlıklı sunuşunda, etiğin dışdünyasln1: eylemler, iır-

sanlar arastndaki ilişkiler; düşünme dünyasını: niyet, değer kavraırıları; dildünyasını yer

yer saptaylcı, çoğu zaman ise normatif, çözümleyici bir dilin oluşturduğu savlndan yo-

la çıkarak, felsef-e tarihinde etiğe ilişkin yaklaşımları, etikteki temel görüşleri özgün me-

tinler eşliğinde sergiledi.
l9 Nisan 2OO3'te Prof. Dr. Şefik Görkey, "Günümüzde Tıp Etiği'nin Gelişimi"

başlıklı konuşmasında deontoloji, tıp etiği ve tıp etiğinİn ilkelerİ konusunda Somut ör-

neklere dayalı ayrıntıh bilgiler verdi; gelecek yıllarda, tıp etiğine iliŞkin Sorunların dü-

şünenlerin günciemincle daha çok yer aiacağına dikkati çekti,
26 Nisan 2003 günü, "İoanna Kuçuradi'nin Felsefi Söyleıniırde Değer Problemİ ve

Etik" başlıklı sunuşuncla Prof. Dr. Sevgi İyi, "değerlendirme fenomeni", "değerlendir-

me tarziarı", "etik cleğerler" bağlamında Kuçuradi etiğiırin ana dayanaklarını ortaya

koydu ve tartışmaya açtı. Gerçekten de değerlendirme insan dünyasının en temel ey_

lemlerinclen biri ve aynı zaınaı-ıdır en soruniu, tartlşmaiı konularından biridir. KuÇura-

di,nin belirttiği gibi ve Prof. Dr. Sevgi İyi'nin de altını çizdiği gibi, değerlendirme in-

sanın bir varoluş koşuludur.
03 Mayıs 2003 günü Fclscfe Söyte şilerinde Prof. Dr. Harun Tepe koıruştu, "Mes_

lek Etikleri: Temelleri ve Sorunları" başlıklı koıruşmasında Prof. Dr, I{arun Tepe, gii-

nümüz di_iı-ıyasındaki tekırolojik gelişmelerin yol açtığı sorunlar çerÇevesindeki etlk so-

rulara, özellikle insanın değerinin korunı-ııasının ne denli öneınli olduğuna dikkati Çek-

ti ve yiıre günüıı-ıüzde sayısı her geçeıı gün aı-tan neslek etiklerinİn temel sorunlarına

değindi, Ay1ca, ınesieklere ilişkin ahlak kodlarıyla etik arasıııdaki farkları gösterdi.

prof. Dr. Doğan Özlen-ı, 10 Mayıs 2003 tarihinde yaptığı "Ahlakta. Flukukta ve Si-

yasette ozgürlük Kavraını Üzerine" başlıklı konuşıı-ıasında özgürlük kavramını ten-ıel

t-elset'e clisiplinieriyle teoloji bakııı,ıınclan; arclından ahlak, hukuk ve siyaset aÇısından, İl-
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kin betimleyici bir tanımla, sonra da eleştirel bir tutum içinde "bir liberalizm eleştirisi"
başlığı altında ele alarak, "siyasal liberalizm"le "ekonomik liberaiizm"in bağdaşmadı-
ğını göstermeye çalıştı.

17 Mayıs 2003 günü Yrd. Doç. Dr. Kaan H. Ökten, "Cünümüzde Siyasetbilim-Etik
İliştisi" başhklı çalışmasında, siyasetbilimiyle siyaset arasındaki ayrlma dikkati çekti.
SiYasetbilimin etik iike, norm ve erdemleri inceleyen dalının "normatif siyaset kuraııı"
olarak adlandırılmasının gereği üzeriııde duran Kaan I{. Ökten'e göre norn-ıatif siyaset
kuramının bir başka konusu da siyasal etiktir ve siyasal etik bir yancian siyasetbiliı-ııin.
öte yandan da etiğin alanına giren konularla yakından ilgilidir.

Prof. Dr. Mücella Utuğ 2zl Mayıs 2003'te yaptığı "Psikoloji ve Etik" başlıklı su-
nuŞta, lıem etiğin farklı tanımları üzerinde durdu hem de bir ıııeslek etiği olarak konu-
Yıı ele aldı. Klinik Psikoloji ve alt alanlarındaki etik boyutla, Endüstri ve Ör_güt Psiko-
lojisi alanındaki etik boyutu ayrıntılıırıyla gözler öı-ıüne sercli; ayrıca, "Biliınsel Araş_
tırma Etiği" konusunda da bil_ci verdi.

Felsefe Söyleşiieri 3l Mayıs 2003 günü soı-ıa erdi. Prof. Dr. Betül Çotuksöken'in
YaPtığl SunuŞun başlığı "Dünya Sorun]arı Karşısıııda Etik"ti. Son _eüı,ıüıı tartışmaların-
da ilkin dünya sorununun ne olduğu üzerinde duruldu ve sorun]arııı ilkin çözüınlenıne_
sinde, ardından da olası çözüın yollarının üretilınesinde etik bağlaının ne denli öneınli
olduğu ayrıntılarıyla ele alındı.

Yine her zaman olduğu gibi, bu çalışmamızda da ınetinlerin ardından "Seçınc Kay_
nakÇa"Ya da yer verdik. Yaklaşık 65 kişinin katıldığı ve "etik" izleğine (: teırıasına) ıry-
rı|aıı FelseJ'e Sö1,-leşileriııin üçüncüsü de her zaman olduğu gibi son derece veriınli _eeç-
ti.

Fcl.tcfı'Scı1'/cşi 1r,ı,inin dördüncüsünün ana izleği "İnsan Hakları"ydı. insan Haklurı
konusunda Maltepe Üniversitesi olarak çok farklı bağlamlarcla çalışn-ıalar yapn,ıakta,

Projeler yürütmekteyiz. Bilgiyi üst düzeyde üreten, aktaran ve paylaşan bir kurum c,ı]a_

rak, her şeyin, t a n ı n i] ıı, k o r u n a n, g e l i ş t i r i ] e n "insan hakiarı"yla başla-
dığının bilincindeyiz. İşte bu anlayışla ve özellikle c]e "etik"le olan bağı çerçevesinde
konuYu Felsefe Söylcşilcriııin _Eüı,ıdeıııine taşıdık; 200z1 yılı çalışnralarırıı insaır hal<la_
rına ayırdık.

03 Nisan 2001-29 Mayıs 2004 tarihleri arasında yiııe cumartesi günleri Dra_cos'ta-
ki yerleŞkemizde gerçekleştirdiğiniz söyleşilerimizcle 03 Nisan 200zl eünü, iıısaıı hak-
ları dcndiğınde akla iik gelen ad]ırrdan biri olan Prof. Dr. İbrahiın Kaboğlu'yu konuk et-
tik. İnsan hakları konusu her zan-ıan disiplinlerarası bir çalışmayı gerektiriyor. Bunun da
bilinciııde olduğumuz için insan haklırrıyla hukuk arıısındaki bağı ele alı,ııaınız gerekti-
ğinden, bu noktadan, bu açıdan konuyu tartışınaya açınak, söyleşi oılamına taşınıak, bi-
zim için çok önemliydi. Prof. Dr. ibrıhim Kaboğlu konuya, hukuk, özellikle de "öz-
gürlükler hukuku" açısındarı yaklaştı. Böyle bir yaklaşım. sırasıyla "insan hakları",
"hak ve özgürlük", "insan onuru" kavraınlarının eie alınnasıııı gerektiriyordu. Konuş-
ınaclnltz bu konulara iiişkin bilgilerini 2002 yılında 6. baskısı yapılınış o|an Ö:giirlı'ik-
ler Hukukıı (İııge Kitabevi, Ankara, 2002) başlıklı kitabından derleyebileceğiınizi be-

8



lirtti ve adı geçen kitabın "Giriş" bölüınünden derlecliğiıniz birkaç paragrafi, yazarıı-ıın

izniyle, Falsat'e Sö,ıteşilari: ttI-IV'e aktardık. Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu'ya vercliği iziıı
icin ayrıca teşekkür cdiyoruz.

Türkiye'de insan hakları konusunu önemli bir gündeııı n-ıaddesi olarak algılaınayı

sağlayanlardan biri de Prot. Dr. İoanna Kuçuradi'dir. Konuya ilişkin çaiışmalarını hem

ulusal hem cle uluslararası boyutia ortaya koyan, tartlşnıaya açan Prof. Dr. İoanna Ku-

çuradi, Felsefe Söyleşileriniı,ı dördüncüsünün 10 Nisan 2004 tarihinde konuğu oldu;
"Eıik ilkeler ve Hukukun Temel İlkejeri Olaruk İnsan I]akları" başlıklı bir konuşınu

yaptı. Başlıktan da anlaşıldığı gibi, asıl vurgulanınası gereken, iıısan haklarının huku-

kun da teınel ilkeleri olduğu ıdi. Gerçekten de "insan hakları hukuk değildi; hukukun

türetileceği öı-ıcüllerdi." İnsan haklarının etik bağlaını dikkate a]ınacak olursa, etığin hu-

kuku öncelediği; hukukun temelinde yer aldığı ya da alması gerektiğİ sonucuna kolay-

ca varılır; çoğun gözden kaçan da budur.
17 Nisan 20O4'teki oturumun konuşmacısı, FclsaJ-e Sr)1,/cşılerinin koordinatörü

Prof. Dr. Betül Çotuksöken'c]i. İnsan haklırını tanımayı, koruııayı ve gelİştİrmeyİ, her

fırsatta haklara ilişkin yörıeliminde teınel ekseıı olarak belirleyen Prof. Dr. Betül Çotuk-
söken, bu üç eylemirı önündeki en büyük eı,ıgellerden biri olarak "ayırımcılığı" görmek-

tedir. "İnsan Haklarının Koruırınırsının Önündeki Eıı_eel: Ayırııncılık" baŞlıklı konuŞ-

masında, ayırııncılığın orıtolojik ve episteınolo.jik boyutlarına yer vererek ayırımcılığın
"özcü ontoloji"nin ışığında filizlendiğini gösterıneye çalıştı.

Özcü ontolojiye dayalı olarak ortaya çıkan. cinsiyetlerarası ya da cinslerarası eşit-

lik günümüzde belki de üzeriırde en çok durulıııası gereken sorunlardan biridir. Doç. Dr.

Zeynep Direk, 24 Nisan 2004 tarihli oturuında sunduğu "Ciıısiyetli Hakların Felsefi Te-

nıelleri" başlıklı konuşmasıncia konuyu ayrıırtılı bir biçimde ele aldı. Konuşmasındıı te-

kil olanı, farklılıkları, bireysel olanı ijnceieyen, soınut ve tarihsel olandan hareket eden

Doç. Dr. Zeyııep Direk, cinsiyet fıırklılığına vurgu yapan konuşmasıyla veriınli tartış-

maların gerçekleşmesini sağladı.
Haklar koırusuı-ıcla çalışanların bir bölümü elbette kuruınsal olırı-ıı aşıp uygulamada

da yer alınaktadırlar. Özellikle hıklırı hiçe sayılan, özgürlükleri, içiııde buluııduklı-rrı

yaşama koşullarının olumsuzluklarındıın dolayı elleriı,ıclcır alıı,ıan ve çocukluğunu. cle-

vamında cia insanlığıı-ıı yaşan,ıaktaır alıkonulan. yasılarla ihtilala düşen geı-ıÇlerle doğ-

rudan ilgilenen Av. Güııey Haştemoğlu,01 Mayıs 2004 güniü otururııdıı "Çocuk tlak-

ları Nedir'? Nasıl Korunur?" konusunu işledi. Çocuklara Yeı-ıiclen Özgürlük Vakt'ınıı-ı

kurucusu ve başkanı olan Av. Güney Haşteınoğlu, vakıf çalışınaiarıııdan devşirdiği zen-

giı-ı deneyiıılerle oian]ara ve olınası/yapılınası gerekeıılere hukuk, "sivil topluııı", "sivil

toplum kuruiuşları" ve devlct bağlaııında_ işarcı etti.

08 Mayıs 2004 günü yapıları çalışmanııı baş|ığı "Bir İnsan Flakkı Sorunu Olarıık

Irkçılık"tı. Prof. Dr. Sinan Özbek, konuyu tarihsel bağlaını dır dikkate alarak suırdu.

"Yeni Irkçılık" kavranıı üzerinde duran Prof. Dr. Siııan Özbek. Iıkç,ılık (Bulut Yayınla-

rı, İstanbui,2004) adlı yapıtından birkaç paragrafı yayın-ılaınaınızaizin verdi; kenclisi-

ne teşekkür ediyoruz.
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Ögr. Cor. Ahu Tunçel 15 Mayıs 2OO4 günü yaptığı konuşmasında insan hak]arı ko-
nusuna yurttaş hakları bağlamında yaklaştı. "İnsan ve Yurttaş Hakları" başhklı sunuşta
konuyu "eşitlik" ve "özgürlük"le de ilişkilendirerek çeşitli paradokslara, günlük politi-
kalar uğruna hakların ihlal edilmesinin görmezden gelinmesine dikkati çekti.

22Mayıs 2004 günü Prof. Dr. Abdullah Dinçkol"İnsan Hakları ve Küreselleşme"
başlıklı bir çalışma sundu. Bilindiği gibi küreselleşııe günüınüzün cn etkili konuların-
dan biri ve olgusai bir duruına işaret ediyor. Küreselleşıne konusunda heın tarihsel hem

de güncel belirlemelere yer veren Prof. Dr. Abdullah Dinçkol, küreselleşmeyle birlikte
insan hakları kavraınıııın siyasal alana daha belirgin bir biçimde girdiğini somut örnek-
ieriyle gözler önüne serdi ve oturumun son derece veriınli tartışmalarla geçınesini sağ-
ladı.

"İnsan Hakları" sorunlarına özgülenen Felscfe Söyleşileri:lV'ün son hatiasınıı-ı ko-
nuşmaclsı yiııe Prof. Dr. Betül Çotuksöken'di. Konuşınacı. "İn*an Hakları Koııusuı,ıdır
En Önemli Boyut: Eğitim" başlıklı sunuşunda insan hırklarııra ilişkiıı olarak verilecek
eğitimin "boş sözler" toplan,ıı olınaktan kurtulmasınıır _eercği üzerinde durdu.

Felsefe Söylcşileri sürüyor. 2005 yılında 5.'si yapılclı. Konu "Siyaset Felsefesi"ydi.
2006 yılında yapılacak olaııın konusu da "FIukuk Felsef'csi". Bilgi toplunıu olma yolun-
daki çabalara üniversitelerin katkısı artarak sürıneli. Maltepe Üniversitesi ve kurucu
vakfımız olan İstanbul Marmara Eğitim Vakfi bu bilinçli çahşnıaları sürdürüyor.

Çalışmalarımızı bir "paydaşiar topluluğu" olarak sürdürüyoruz ve her yılın iki gü-
zel bahar ayını bizimle birlikte geçiren dostlarımıza, Felsefe Söy/eşileri 'nin değerli iz-
leyicilerinc çok şey borçluyuz; oı-ılara ne kadar teşekkür etsek azdır. Sağolsunlar, varol-
suniar, biz, oniarla birlikte varız.

Prof. Dr. Betül Çcıtııksöken
M arnı arrı E ğ it i m K ö\,ii

20 Ocak 2006
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FELSEFE, SOYLEŞILERI IV:
ixsaN HAKLARI



ixsex HAKLARI VE KURESELLEşME

AnourreH DiNç«or*

Son 15-20 y|1dır "küreselleşme" kavramı giderek daha faz|a günlük YaŞam iÇinde

politikadan kültüre, hemen hemen yeryüzünün her alanındaki değişimi ifade etmek iÇin

kullanılmaya başlandı. Herhangi bir günlük gazeteden tutun da hiç ilgisi olmadığını dü-

şündüğünüz bilimsel toplantılara kadar tüm alanlarda küreselleşme kavramr yoğun ola-

rak kullanılmakta ve bu kullarum beraberinde karmaşayı da getirmektedirl. GerÇekten

de küreselleşme, ekonomiden siyasete, sosyal politikadan kültüre kullanılan " sihirli" bir

sözcük haline gelmiş, ünlü sosyolog Berger'ın deyimiyle, Alman kömür endüstrisinde-

ki gerilemeden, Japon gençlerinin cinsel alışkanlıklarını açıklamaya kadar geniŞ bir

alanda kullanılan " klişe"ye dönüşmüştür2.

Berger'rn görüşlerine paralel bir biçimde, adeta geçmiş ve geleceğin kaPılarını aÇa-

cak anahtar bir kavram olarak görülen küreselleşmeyi Bauman 6v3,"parolaya dönüş-

müş moda bir deyim" olarak değerlendirmektedir. Küreselleşmenin"moda" haline gel-

mesi konusunda benzer bir değerlendirme de Hirst ve Thompson4 tarafindan YaPılmak-
tadır.

Sosyolog Anthony Giddens ise bu görüşlerin aksine, bugün "küreselleşmeye de-

ğinmeyen hiçbir siyasal konuşmanın tam olmadığı"nı ifade etmektedir5. Giddens'a gö-

* Prof. Dr. Abdullah Dinçkol, Marınara Üniversitesi.
l yücel Demiral, "Kiirasalleşnıe ı,c Sa.ğit Çalışanlari', hütp://www.ato.or_e.trldergi/2ü)2_kis ilkbahar/l8.html

(çevriıniçi: 20.0.1.2004)

2 peterL. Berger"'FourJacestıJ'glthal t,ııllıu-c",NuriıınallnI?rest. Fall97, Issue:49,|991 , s-23; VeYsel Boz-

kurt. "Kiireselleşme, Kavrırm, Gelişim ve Yaklaşımlar", htıp://www.isguc.org/vbozkurtl.htnr (ÇevriııiÇi:

20.0.1.2004).

3 Zygmunt Baııman, Kiireselleşıne:Trıplumsal Srınuç,ları,Çev. A. Yılmırz, Ayrıntı Yayınları, İstaııbul l999, s. 6.

4 paul Hirst / Grahame Thompson, Ktireselleşnıe Sorgıılanıı,or, Çev. Ç. Erdeın/E. Yücel, Dost KitaPevi, Ankara

l998. s. 26.

5 Anthony Gidılens, Elimi:ı]cn Kaç,ıp Ciden Dün,y-a: Kiiresellaşme Llaı,alınıı:ı Nasıl Yeniden Şekillendirı.Yor?,

Çev. O. Akınhıy. AIlı Yayınlırı. İsıanbtıl ]O0O. s. ]0.
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re Şu anda köklü bir tarihsel değişim döneminden geçtiğimize inanmamızı sağlayacak
kadar geçerli ve nesnel neden vardır. Bugün bizi etkileyen değişiklikler, yeryüzünün
herhangi bir bölgesiyle sınırlı olmayıp daha şimdiden hemen hemen her yeri kapsamak-
tadıf. Albrow da küreselleşmeyi dünya insanlarının tek bir dünya toplumunda bütün-
leştirilmesi süreci olarak tanımlamaktadır7.

Bu bağlamda da küreselleşın e değişik ülkelerde farklı anlamlara bürünmekte; kimi
iÇin kara gün, kimi için şans kapısı ya da kaçan tren olarak algılanmaktadır. Sıklıkla ye-
ni liberalizm, emperyalizm ve benzeri düa iyi algılanabilen ideolojik kavramlarla açık-
lanmaya ÇalıŞılmakta, ancak, ortaya çıkan tablo, netleşmeden çok, karışıkhğı getirmek-
tedir. Bu karışıklık, küreselleşme ile birlikte kullanılan başka kavramların da değişime
uğraması; bildik anlamlarının kimi zaman çarpıtılarak, kimi zaman tümden değiştirilerek
kullanılması ile artmaktadır. Hemen akla gelen yerelleşme, kqtılım, kalite (nitdılk), bilgi
önceden bildiğimiz anlamlanndan artık çok farklı anlamlar taşımakta; küreselleşme ger-
Çekte bir değerler değişimini de beraberinde getirmektedir. Bu anlamda küreselleşme-
den çok "küreselizm" ideolojisinden söz edilebilir hale gelinmektedirS.

Dilimize "küresel" diye tercüme edl|en"globol" kelimesinin 4OO yıllık bir geçmi-
Şi olmasına rağmen "küreselleşme" (globalization) oldukça yenidir ve ilk olarak
1960'larda ortaya çıkmış, l98O'lerde ise sıkça kullanılmaya başlanmıştır. l99O'lara ge-
lindiğinde de bilim adamlarının önemini kabul ettiği anahtar bir sözcük haline gelmiş-
tirg.

Günümüzde küreselleşme konusunda çok geniş bir literatür oluşmuştur; ancak,
sosYal bilimlerin birçok alanında görüldüğü şekilde, küreselleşmeye ilişkin birbirinden
tümüYle farklı yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Bir diğer ifade ile küreselleşme konusunda,
gerek teorisyenler gerekse uygulamacılar arasında uzlaşmadan bahsetmek mümkün de-
ğildir. Küreselleşmenin siyasal, kültürel ve ekonomik sonuçlan yaygınlık kazandıkça,
taraftarlan kadar (özellikle entelektüel düzeyde) karşı çıkanların sayılarında da artışa ta-
nık olunmaktadır. Çünkü küreselleşmeden kazananlar olduğu kadar, kaybedenler de
meVCuttur.

İki kutuplu dünyanın başaktörlerinden birinin sahneyi terk etmesiyle başlayan dün-
Ya ÇaPındaki değişim süreci de küreselleşme olarak adlandrılmaktadırl0. Ulus devletle-

6 Giddens. s.13.
7 Martin Albrow, "lntroduction", Glııhalization, Kııtıwledge ond Sot,ieı,ı, Sage Pr. London l990, s.9. Roben-

son'a göre ise küreselleşme, tek bir mekin olaİak tüm dünyanın krisıalieşmesidir. Roland Robeı,tson, "Globa_
lization and Societal Modernization: A Note on Japan and Japanese Religion", Srır:io logical Analysis, Issue: 47,
l987. s. 38.

8 Demiral, a.g.m.

9 Mehmet Aktel, Küreselleşme ve Türk Kamu Yönetimi, Asil Yayın-Dağıtım, Ankaıa 2003, s.5-6l Veysel Boz_
kurt, "Küreselleşme, Kavram, Gelişim ve Yaklaşımlar", http://www.isguc.org/vbozkurll.htm (çevrimiçi:
20.04.2Ü)4); Ruud Lubber, "The Dynamic of Globalization", http://www.itcilo.itlenglish/actrav/teleam/glo-
bal/ilo/globe/new page.htm. Kavramın siyasi alanda dolaşıma girmesi ise l980'li yıllarla birlikte Thatcher ve
Reagan tarafından temsil edilen yeni muhafazakaı anlayışın iktidar dönemlerine rastlamıştır. Aktel, s. 6.

l0 MuratAliDulupçu,KüreselRekabeıGir,i,NobelYayınlan,Ankara20Ol,s. l;ÖmerDemir,KüreselReka-
beıte Eıkin Devleı, Nobel, Ankara 2003, s. l.
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rin etkinliğinin azalması ve başta sermaye hareketleri olmak üzere ekonomik faaliyet-
lerin ve karşıhkh iktisadi bağımlılığın artması, küreselleşmenin en belirgin iki özelliği-
dir. Bu yüzden ekonomik serbestleşme ile ulus-devlet ilişkisinin seyri, küreselleşmenin
ana ekseninin sınırlarını çizmektedirl l.

Öte yandan küresel değişim süreci, ekonomiden siyasete, kültürden çevre anlayışı-
na kadar her alanda köklü bir dönüşüm başlatmıştır. Ulus-devletlerin uluslararası güç

dengelerindeki konumlarının değişmesi, ulusal ekonomilerin başarı kriterlerinin stan-

dartlaşması, hızlı iletışimin dünyanın uzak mekAnlarında olup bitenleri yakınlaştırması,
serTnaye hareketlerinin ulus-üstü kurum ve değişmelere duyarlıhğı arttrrmasl, bireysel
beklenti ve tüketim kalıplarının hızla değişmesi gibi gelişmeler, bu değişim ve dönüşü-
mün çok yönlülüğünü açık biçimde ortaya koymaktadırl2. Ancak, yine de küreselleşme
kavramı ile ön plana çıkarılarak sürekli vurgu yapılan genelde onun ekonomik boyutu

olmuşturl3.
Küreseileşmenin çok yönlülüğü açısından bütününü yansıtmanın güçlüğüne rağ-

ııen bazı yönleri belirgin olarak ortaya konulabilmektedirla:

Para-sermaye, meta sermaye ve ticari sennayenin dolaşımı,
Üretken sermayenin büyük boyutlarda yoğunlaşarak "uluslararasılaşma"nın
genişlemesi ve sermayenin merkezileşme derecesinin muazzaın ölçüde art-

maSt.
"Uluslararasılaşma"sı büyük ölçüde artan mali sermayenin diğer sermaye bi-

çimlerinin yanında her zaınankinden çok daha fazla dünya çapında yayılması,
Kıireselle şeıı düııy-cıııııı ye ııi ekonrınıik srıruıılqrıyla başedebilnıek ı,e kayııak-
leırıııı arttırcılıilnıek anıacıyla ürüıı pazarlarıııı clı|,inya gcııeliııe yaynıak isIeyeıı

ç,cıkuluslıı şirkcllcr, şirket birleşnıe leri |e satın ulmalar yoluyla diiııya e koııo,
nıisiııcleki etkiııliklariııi arlIırarqk sürdiirnıektedir. BM taraJıııdaıı yayımlaııan
200l yılı Dünya Ekcıııonıik Durıını Raporu'na görc, şirket birleşnıeleri ve sa-

ıııı ulnıaları ile ö:elle ştiı,nıcnin ijııenıli bir bijliinıiiııii olııştıırclıığu Doğrutlaıı
Yalıancı Yatırınılar (Foreigıı Direct lnvestnıents), 20()0 yılında ].] triLı,rın

ABD Dcılurı'ııa ulaşnıış buluıınıaktcıdır. Drığrııılan Yahaııc,ı Ycıtırımlar'ııı l0
yıl ijnc,c 200 ıııilyur ABD Doları oltluğu göz öıı[iııe alınclığıntla, sijz kııııı.sıı
yatırımlorın kı'irasalleşnıe siireci_ıle birlikta nc biiyük bir artış gljstcrdigi de

l l Demir. s.l, ayrıca dn I.

l2 Demir, ss.1-2.

l3 Elbette ki. küreselleşnıenin ekonomik boyulunun öncelik kazanması tesadüfi değildir. K6nn maksimizasyonu

için hareket eden sermaye ve tamamlayıcısı olan girişimci, 19[l0']erden itibaren sadece üretim ve kdrı değil,
aynı zamanda pazıırı da dünya ölçeğine çıkarmışıır. Bu sayede dışı açılına ve liberalleşme hareketleri, politik
küreselleşmenin öniine geçmişıir. Dulupçu, ss.l9-20; Bkz. Gülten Kazgan, Yeııi Ekonomik Düzende Tiirki-
ye'ninYeri,AltınKitapları.İsıanbul l994.s.78:SııngurSavran,"Ulusal SermayelerKıskacındaGlobalizm",
İkıisaı Dergisi. No.350, s.60.

l4 Ferhat A|i. Kiircscllcşınc ı,c Ürcıim Siirct,in,lcTckn,ılı,jiniıı R,ıi]. Umut Yayıncıtık. İilanhul 2fXjl. ss.31-3]:
Akıel, ss. l0-1 l.
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ortaya çıkmaktadır. Yine Dünya Ekonomik Durum Raporu rakamlarına göre,
2000 yılında 600 milyar ABD Doları tutarında doğrudan yabancı yatırım ya-
pılırken, bu rakam bütün gelişmekte olan ülkeler için sadece l90 milyar ABD
D olar i nda kalmıştırl'.
Bilimsel ve teknolojik devrimin ulaşım ve iletişime kazandırdığı olağanüstü ni-
telikte sıçrama hızı,
İletişim ve ulaşımda kazanılan nitel sıçramalarla kanatlanqn serm(lye, teknolo-
jik alanda yaşanon devrimle tüm dünyayı ve toplumu iktisadi, siyasi, kültürel

çizgilerle birbirine bağlamış, hiçbir iç ulusal yapı, hiçbir içe kapalılık bu bağ-
lanmışlığın dışında var olamaz hale gelmiş, içe kapalılık artık olanaksız denen
bir sınır taşına dayanmıştır|6,
Sermayenin emek üzerindeki tahakkümünün (bazılarına göre sömürüsünün) de-
rinliği ve yaygınlığı,
Hızla yükselen rekabet sonucunda ucuz emek bir re kabet faktörü haline gelmiş,
ucuz emeğe yöneliş gelişmiş ülkelerde ücretleri düşürmüş, teknolojik ilerleme-
ler sayesinde emeğe olan talebin azalması, sendikacılığın kan kaybetmesine ne-

den olmuştur11 .

Uluslararası entegrasyon özellikle başta endüstri ilişkileri sistemi olmak üzere
pek çok alanda etkisini göstermiş birtakım olumsuz sonuçları doğurmuştur.
Ozellikle uluslararqsı şirketlerin global pazarda güç kazanmaları, dünya eko-

nomisi üzerindeki deng,eleri değiştirmiş; "sürekli geileyenler" ve "sürekli
ilerleyenler" ikilemini g,ündeme getirmiştir. İşgücünün yapısı da "çekirdek iş-
gücü" ve "çevre işgücü" olmak üzere olarak şekil değiştirerek bu bağlamda

farklı bir tartışmayı g,ündeme getirmiştir. Bu yaklaşımlar dikkate alındığında,
endüstri ilişkileri sistemi içinde önemli bir yere sahip olan sendikaların, güç
kaybettikleri (zayıfladıkları) hatta asli fonksiyonlarından uzaklaşmak zorunda
kaldıkları görülmektedir. Bu tür olumsuz gelişmeler küreselleşme kavramı üze-

rindeki tartışmaların yoğunlaşmasına yol açmıştır|8.
Dünyanın tekpazara doğru, küresel kapitalizme yöneliş unsurlarının önemli öl-

çüde artması,

1_5 Bkz. Feza Öztürk, "Küreselleşme - Yeni Dünya Düzeni", http://www.mfa.gov.trlturkce/grupe/ues/5FOz-
turk2.htın (çevrimiçi : 20.01.2004)

l6 Ali, s.33.
|7 "Küreselleşmeye karşı ç,ıkanlar bağlamında anılması g,ereken bir grup da sendikalarJır. Orneğin kürescllcş-

me |,e arlon dış rekabet soruıcu bazı endiislrilerin daralması, hir kısımJirmaların kapanmrısının işçi ç,ıkarnıa-
ları zorıınlu kılınası gibi anlaşılabilir nedenlerle sendikalar sadece gelişmekıe olan ülkelerde değil, dünyanın
hemeıı lıer yerinde küreselleşmeye karşı ç-ıkmakıadırlar. Gelişmiş ülkelerin sendikaları gelişnıekıe olan ülke-
lerle girilecek serbesl ti(aret ve işgücünün dolaşımının serbest bırakılmasının kendi ülkelerinde işsizliği artı-
ratağı gerekçesiyle kiireselleşmenin karşısındodırlar." Mustafa Acaı"'Ekonomik, Siyosal ve Sosyal Külıürel
BoytıtIarıyla Küreselleşme: Tehdiı mi, Fırsaı mı?", http://www.Iiberal-dt.org.trldergiler/tdsayi25-
261252603.hım (Çevrimiçi: 20.04.2004)

l8 Bkz. Aşkın KESER, "Küreselleşme Sürecinin Sendikal Hareket Üzerinde ki Etkisi", http://iktisat.ulu-
dag.edu.trldergi/6/askin/askin.html
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Bu konuda Habermas, "Geçnıişte ulusal ekonomiler deylet sınırları içinde yer

alırken, şimdi artık tlevletler pazrırların içine yerleşmiş durumdadırlar," de-

mektedir19.

İnsan hakları, hukuk devleti, özgürlük, çevrenin korunması, uyuşturucu, orga-

nize suçlarla mücadele (terör) gibi tüm insanları ilgilendiren konuların ulusla-

rüstü bir platforma taşınması2o,

Hükümetdışı örgiitler de (IiGO) günü.miiz ııluslarorası sisteminin önemli aktör-

leri olarak karşımıza çıkmaktatlır. Kinıi büyük lıükiinıetdışı örgütlerin bütçele-

riııin ı;e kaynaklarının da çok sayııla gelişmekte olan ülkeııin bütçesinden daha

fazla olrluğu herkes ıarafından bilinen bir gerçektir. [Jlııslararası Af Örgütü,

Yeşilbrırış, Sınır Taııımayan Doktorlur gibi, alanlarıııcla örıde gelen hükümettlı-

şı örgütlerin, çok sayıtla tilkeııiıı bütç,esini aşan nıaddi kcıynaklarıııın yqru stra,

uluslararası kuruluşlarııı ı,e ülkelerin karrır alnıa mekaııizmalarını doğrudan

etkileyecek güçleri ıle bulunmaktaelır.
Arcıştırnıa ve düşiiııce kuruluşları ı,e medya kartelleri de kiireselleŞmeyle birlik,
te rolleri ortan ve uluslcırarası ilişkilere 1*ön vereıı aktijrler olarak diinya sah,

ııesincleki yerlerini almışlartlır. Önrle gelen uraştırnıl ı'e düşüııce kuruluşların-
daıı biri olcırı Davrıs Dünya Ekoııomik Forıımu'nun veıa biiyük bir "nıedya im,

paratorluğu" olan CNN-Time Warner'ın uluslararası sistem üzerindeki etkile,

riııi yaclsımak münıkiiıı de ğiltlir2| .

Ulusal devlet, ulusal egemenlik, ulusal sınırların sınırlamalarının, uluslararası

serbestleşme, özeilikle liberalizasyon üzerinden sermaye ve özellikle mali ser-

maye lehine aşındırılması.

Belirtilen yönleri doğrultusunda küresel sermayenin üzerinde yürüdüğü temel-

lerden bazıiarı ise şunlardır22:
. Özelleştirme; Bu iç ulusal ekononıileriıı tek yanlı zoraki Ltyumu için en başta

gelen keışuldur. Ö:t,l!t,ştiı,nıesiz küı,cselleşme politikcıları ıop«llor.
Aııcak, küreselleşme politikası olarak özelleştirme, devletin zarar eden kuruluş-

larclaıı kurlarılnıası operas),-onıı değil, tam tersiııe kiirasel sermayenin politik

bir tercihi, sıratejik bir ç,izgisiclir.
Kürese l sermcıye ııiıı geri ülkeler için hazırladığı ekrıııomik re ç'ete g,eııelde oyru-

clır. Arjantin'tleki özetleştirnıe ile bizdeki özelleştirnıe cıynı araçlar, benzer ak,

törler ı,e ayııı figiiraıılar ila 1,apılnıaktadır. kiiresel mantığüı göre, devleti eko,

nomik süreçlercleıı ç,ekerek küçültmek gerekir. Hotta yalnızcrı ekonomik bakım-

dan değil, ekoııonıirlen ulaşıma, oradan eğitime ve sağlık alanıııa ye hatta sa-

19 Jurgen Habermas, Küreselleşnıe ı,,e Milli Deı,lerlerin Akıbeti,Çev. Medeni Beyaztaş, Bakış Yayınları. İstanbul

20O2. s.26.
20 Habermas, s. 28ı Özlem Özkıvrak / Dilek Dileyici, "Glotıalleşme, Bölgeselleşme, Mega Rekabet ve Türkiye",

Dış Tit,areı De rgisi, Y.6, S. 20, Ankara 200l, s. l35.
2| Öztürk. agy.

22 A|i, s.57.
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vunmaya dek her alanda özelleştirmeyi yaygınlaştırmak ve en yaşanısal alanla-
rın bile küre sel sermayenin yöne timi, gözetimi ye denetimi altına sokulması ge-
rekmektedir. Ekonomik libe ralizm öylesine stnırsızca uygulaıımalıdır ki, bu ser-
bestleşme sahasıııa küresel sermaye rahatça, hiçbir gümrük engeline tcıkılma-
dan girehilmelidir23.
Sınırsız piyasa; Kendi kenılini düzeııleyen pazar, küreselleşmenin iletken teli-
dir. piyasa, kiireselleşmenin üzerinde yürüdiiğü, cisinılene rek genişlediği nıan-
yı,Iik sahatlır scrnııı7,e içiıı.
Finans konaklarıyla bütünleşme; Fiııans se ffttQv-e ijniinı]eki çevrelerle büıün-
leşme amacıııdadır. K[ireselleşmeye en uygun alaıı bu alanclır.
Koruyucu gümrük vergilerinin en üza indirilmesi ya da sıfırlanması;
Sermayenin dış hareketini sınırlandıran "frenleyici engellerin" ort(ıdcın kal-
dırılması; (iç ulusal htıkıık cla dahil olnıak iizere). Bövlelikle aynı zanıancla ekrı-
nrımik liberalizaslııın üzeriıuleki ulusal denetinılcriıı rat'-a kaltlırılarok, iç hukuk-
sal engeliıı de uluslararası hukuk lelıine yoğrularak şekilleıınıesi ile sermayeııin
ko l cıv d o l a ş ım o l cı na ğ ı ııa ko ı, tı ş ma s ı s a ğl a ıı a c a kt ı r.
Dış tic are tin s e rbe s tle ştirilme s i ;

Küresel sermaye lehine ulusal egemenliğin daraltılması.
Giiniinıü:de hcnıeıı hiçbir deı,lctiıı, keıııliııi birtakını clüzeıılenıelerin dışında tıı-
tanıaclığı görülnıekteclir. Deı,letleı, ö:ellikle ekoııomik aç,ıdaıı Diiııya Tic,aret
Orgütü (WT O), Diinyq Bankası ı,e [Jlusloraı,ası Para Fonu (IMF) gibi örgütle-
rin dışıııtla kolanıanıakta ye bu örgiilleriıı öngörtliiğü koşulları kabul etnıck :tı-
rıınlııluğur-la yii: 1,iize gelnıaktetlirler. Bııradaıı _r;rıla ç,ıkarak, küreselleşmeııiıı
getirdiğ; ekononıik bütiiııleşmanin, tleı,,letiıı ekcıııonıi ıi:erindcki hijkijmranlık
a la ıı ı nı tlara lt t ı ğ ı sijy le n ebi l i r.
Ozellikle çrıkulııslıı sarnrtıc, hı:lı küresclle şnıe sı|ireci ic,iıırla, ıılıısal bağıııılılı-
ğıııı vitirmiş ve ekonomik avontajlorııı buluııduğu ıerlere ı,erle şme r-e bcışlamış-
tır. Ulııslararası şirketler, giderek balli bir ulıısol tlcı,lcttc y.-erlcşik ç,okuluslıı
şirketlerde n, hiçhir clcı,le te hağlılık rltıvmaycııı ulus-ijtesi şirketlere tlönüşmekte-
rlirler. Hcıtta bir sürccleıı lıeri , uluslararOst sarmoyenin ç,ıkarlaı,ı ila ulu.ç cleı,let-
lerin politikalurı ç'tıtışrnov-a boşlonıış ve bu çatışnı(ınıil \1(ıtlt sırcı ıılııs tleı,lctler,
kencli iilke lcı'inrlc ı'e rleşik uluslararası ckoıırınıik giiçleriıı ç,ıkarlarını s(lıluilmo
olanakları bakınıınılan clezavaııtcıjlı tluruına diişnıüşlardir. Gı|iniinıüzde ulu,sla-
rarosı şirkatler, çıkarlarıııı ulusal clevletler arocılığı ile dcğil, ulııslararası hu-
kuk aracılığı1,1a korumaya ç,alışmaktaclırlar21 . Biitiiıı buıılar, kapitalizmin geliş-
mesi ile birlikte ultıslararası ilişkileriıı başaktörii haliııe geleıı ulus devletin, kü-
reselleşmeııin lıııgiiııkü aşonıasıntla uluslorara,çı ,ıerıııayeııin gözünde, ekono-

23 Ali. s.1.13.

24 Oktay Uygun, "Ulusalüstü Siyasal Birlikler ve Küreselleşme", hhtp://www.geocities.com/yildizsam/maka-
le7.hın.
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mik gelişnıesi için uygun bir ekonomik ölçek olmaktan çıktığıııı ı,e dolayısıylu
eski gücünü yitirdiğini g,östermektedir25.

Ayrıca, çokulııslu şirketler, günümüz uluslararqsı sistemiııi etkileyen ve yön-

lendiren aktörlerin başında gelmekte dir. Birleşmiş Milletler'in son verilerine
göre, dünyanın en büyük 200 çrıkuluslu şirketinin trıplonı kaynakları 7.] tril-
yon ABD Doları tutarındadır. Dünyadaki ekonomik Jaaliyetlerin yaklaşık
dörtte biri dolayında olan bu rakom, Birleşmiş Milletler üyesi l89 ülkecleıı
]82'sinin toplam ekononıik büyüklüklerinden fazladır. Çrıkultıslıı şirketlerin
i htiy a ç l ar ını, ç ı ko r l ar ı nı v e h e cle.fi e ri ni g ö z e tmey e n bi r ul u s l o ra r a s ı e ko ıı o mi k
sistemden söz etmek mümkün değildir. Çokuluslu şirketler, olağanüstü ekono-
mik güçleriııin bir yansımast olarak, uluslararası ilişkilerde de etkili olcıbil-
me ktedir26.

Küreselleşme sadece yaygln değil, aynı zamanda uzun dönemli bir dönüşümü ön-
görmektedir. Bu yüzden, küreselleşmeye yönelik tavır ve tepkiler, sadece şimdiki nesil-
leri değil, gelecek nesilleri de yakından ilgilendirmektedir27. Ancak, bu değişim ondan
etkilenen herkesi aynı yönde ve oranda etkilemez. Bu açıdan, küreselleşmenin yarata-
cağı dönüşüm alanı, bazı kişi ve kesimler için olumlu bir nitelik taşırken, bazı grup ve
katmanlar için ise olumsuz bir anlam taşıyacak, hatta kaygı ve kuşku yaratacaktır. Bu
özelliği ile de her birimizin değişik yön ve ölçülerde hissettiğimiz küresel değişimin
olası olumlu ve olumsuz etkileri bulunacaktır28.

Bu etkiler bağlamında denilmektedir ki küreselleşme, ekonomik parçalanmışlı-

ğın şekillendirdiği bir bütüncül tablodur ve ulusal ekonomik değerlerin, yerel ve kü-
resel olanla ikame edilmesinin doğurduğu "fırsat" ve "tehlikeler" söylemini içermek-
tedir. Bu süreçtefrsa, söylemi kadar tehlike2g söylemi de yer almaktadır. Ancak, teh-

likenin daha çok "az gelişmiş ülkeler" için geçerli olduğu da teorik düzeyde tartışıl-
maktadır30.

25 Nihat BııIııt, Ferıdaliteden Kiireselleşme,v-e, Ekonomik İkıiJar Sil,asul İLıiJu, İüişLi.ri. Seçkin, Ankara 2003, ss.

l l7_1 l8.
26 Öztürk, agy.

27 Deınir, s. 2

]R Bu lhrklı bakış açıları için bkz. Mim Kemal Öke. Kılrcsel EkonumiP,,/i,l. a'.", Yayınları. İstanbul 2002.

29 Tüm toplumları etkileyen küresel tehditleri ise ulusal ye uluslararası rırganize suç örgütleri, silah ıicareıi,
uluslararası ıerijr, ııyuşturııcu ıicareıi, AlDS gibi bulaşıcı hasıalıklar, sağlığa zararlı iirün ve ilaçlar, suçlulu-

ğun yayılması, Organ üicareıi, çeşiıli inanç ve ideolojiler, interneı suçları, nükleer aııklar ve radyasyon, nükle-
er biyolojik ve kimyasal silahlar şeklinde belirtebiliriz. Bk.Demir, s.77-82

30 Dulupçu, ss. 1-2; "Diğer taraftan, günümüzde küreselleşme içinde daha faz|a yer alan ülkelerin hemen ta-

marnı gelişmiş ülkelerdir. Bu unsur, esasen küreselleşmeye karşı yöneltilen eleştirilerin de odak noktasını
oluşturmaktadır. Nitekim, küreselleşmeye karşı yöneltilen eleştirilerin başında, bu itişkiler sisteminin, zen-
gini daha zengin, yoksulu daha yoksul kıldığı gelmektedir. Gelişmekte olan ülkelerin marjinalizasyonuna
(dışlanmasına) yol açtığı, faydalaıının hem ülkeler hem de bölgeler arasında eşit olarak dağılmadığı, eşitsiz-
likleri giderici değil artırıcı bir rol oynadığı, küreselleşmeye yöneltilen diğer bellibaşlı eleşıirilerdir." Öz-
lürk. a.g.m.
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Öte yandan, küreselleşme gerçekten yaşanması zorunlu bir süreç ise (-ki öyle ol-
duğu anlaşılmaktadır-) bu süreci en az hasarla veya en çok kazançla atlatabilmenin ya

da geçebilmenin yollarının aranması ve bulunması kaçınılmazdır3l.

§. Küre se lle şmeye Y aklaşıml a r

Günün-ıüzde küreseileşıneye yönelik yaklaşımları'2 "oş,r, k[ire.ıel!aşıııccilcr"
(hyperglobalist), "tışlucalrır" (skeptical) ve "clönüşümcüieı" (transfornıaüionalist) şek-
liııde üçlü bir sınıflamaya tabi tutabiliriz.

Aşırı küreselleşmeciler: Bunlar radikaller diye de anılmaktadıriar. Bunlara g(i-

re endüstri uygarlığının bir ürünü oian ı/ıs cleı,let, kıirasalLe,şnıc siirct,iııt,prırrı,
lel olarak ıjııemiııi 1,itirnıiştir. Artık, küresel piyasa, politikıııııı-ı yerini alıııakta-
dır; çünkü piyasa nıekanizması hükümetlerden claha rasyonel çalışınııktadır.
Küresel piyasanıır gelişimi, toplum içinde daha yüksek rasyonaliteye işaret ct-

ınektedir. Günüı-ı-ıüzde politikacılarla daha az iigileniyoruz; çünkü hayırtıınızcla-

ki önem ve etkilerini kaybetmişierdir. Politikalar yerel ya dıı ulusirl ölçekte hi-
16 etkili olsalar bile, küresel ekonominin hareketleriı,ıi etkileyebilecek güce sa-

hip değillerdir. Bu anlamda dünya ülkelerinin çoğunda. vatandaş]arın politikay-
la daha az ilgileıııı,ıeleri ya da politikacıların vatandaşlar tizerinde dalıa çr,ık ha-

yal kırıklığı yaratlyor olmaları küreselleşıne süreciıriır bir s<-ıı-ıucııdurl3.

Bir diğer ifadeyle aşırı küreselleşnıecilere göre , pir-asrılıır oıtık, deylctlcrıitıı
daha güçlüdür. Devletleriır otoritesindeki bu gerilenıc isc, diğcr kurtıııılar ilt:

birliklerin ve yerel/bölgesel otoriteleriır afiarak yaygıı,ılaşıııasi şcklincle -erirülc-
biiir. Radikal/aşırı küreseileşmeciler, clünya topluınunun, geleniıkı;cl ulus tjev,

let]erin yerini almakta olcluğunu (ya da alacağı) ve yeni toplııınsal örgütlcı-ııııi:

şekillerinin belirmeye başiadığı düşüncesindedirlcr. Ancak, bu grup içinde yer

alanlar, homojen bir _cörünüın arz etmeınekteclir]cr. Örneğin neo-1ihr:rııller, tlev-

let gücü üzerinde piyasaııın ve bireysel otonoırıinİrı başarısını meınnuııiyetlc
karşılarken, aynı grup içinde yer alan neomarksistier (ya da radikaller), çağdaş
küreselleşn-ıeyi, baskıcı küresel kapitalizmin tensilcisi olarak cleğerlendirmek-

tedirler. Ilakırt bu ideolojik yaklaşımlardaki farklılıklara rağmen, bugiin giderck
artan bir biçimde bütünleşmiş kiiresel bir ekonomin ılevcut olduğuna ilişkiıı
düşünceyi de pırylaşmaktadırlar34.

3l Dulupçu, s. 4.

32 D. Held / A. McGrew / D. Goldblatı / J. Perraton. "Clıhal TransJ'rırınaıirıns: Pı,ıliıics, Et,tıııo»ıiı,s unı] (:ulıüü-

rcs", Polity Press.. Cıııııbridge 1 999, ss. 3, l 0'dan nakleden: Bozkurt, agy.l Aktel. s. 1 ] vd.; Osman Ulagay, Kil
rcscllcşnıe Korkıısu, Tiınaş Yıyınlıı,ı, İsıınbul ]0(ıl. s.60-63.

33 Gitldens, s.2l;Anthony Ciddens. "Küreselle,sıneııin İkileınleri", Sosyal DcınoLruı Deliişinı Dar.ıisi,1999,
s.56: Akte], s.l2 vdl Bozkılrt, a.g.tn.

3+ Held / McGrew / Goldblatt / Peıraton, ss. 2-4'den nakleden: Bozkurt, agy.
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Küreselleşme karşıtları: Radikal/aşırı küreselleşmecilerin taııı karşısında yer

alan bu grup, "iıışiıcular" olarak da anılmaktadır. Giddens'ın deyiı-ı,ıiyle35 kü-

reselleşmeye her konuda kuşkuyla yaklaşmaktadırlar. Yaşadığıınız dünyada

hiçbir şeyin yeııi olamodığııı iddia etmektedirler. Kuşkucular, küreselleşmenin
geçmişine (l9. yüzyıla) bakarak, o dönemde de önemli derecede para ve ınal

hareketinin oluşmuş olduğunu söylemektedirler. Günüııüzde hilA birçok ülke-
nin oldukça katı bir biçiınde uyguladığı ulusal sınır kontrollerine karşılık, 19.

yüzyılda insanların pasaport bile kullanmadıklarını idclia etmektcdirler, Dünya

ekonomisinde duvariarın kaldırılması yönündeki günümüzde yaşanan gelişme-

lerin, 100 yıl öncesine berızer bir duruına geri dönüşten başka bir şey olınadığı-
nı iddia eden kuşkucular, kısaca, kiireselle şmeniıı yeni bir süreç rılcluğuııu ka-

bul etnıenıekterlirler. Herkesin bu terimle bu kadar ilgili olmasını ztınıaııııı ide-

oloji haline gelmesine bağlamaktadırlar. Onlar için küreselleşme, ref'ah deı,leti-

ııi yok edecek mininıal devlet ve hükümeti amaçlayan çevrelerin sık sık kullan-
dığı basit bir terimdir.
Bu grubun bazı üyeleri, küreselleşmeyi, kapitalizmin savaşçı olmayuıı ıeni iş-

le,viş mantığı ya rla jeo-ekonomik eınperyalizm olarak değerlendirirken36;

Chomsky gibi bazı ünlü düşünürler de kir peşinde koşan rı,ıe ga- işletnıelerin, to,

laliter kurumlcırın tircınlığı olarak nitelemişlerdir37.

Bu gruba göre küreselleşnıe, beklenilnıeyeıı bir şey değildir; sadece bu süreç

aşırı küreselleşmeciler tarafiırda abartılarak bir efsane haline getirilmiştir.
Dünya ekonomisi geçmişte olduğundan daha az bütünleşmiştir. Bunun ya-

nında ulusal hükümetler, uluslararasılaşmanın edilgen mağdurları değildir-
ler.
Bunun yaııında küreselleşme sürecinin karşısında gelişen bölgeselleşme, kü-

reselleşmenin bir ara istasyonu değil, tam aksine a]ternatifidir. Dünya küresel

bir uygarlık yerine, yeni anlayışlar çerçevesinde bölünmeye doğru gitmekte-

dir. Küreselleşnıe, bir bıitünleşmeyi tleğil, farklı kiiltürler, J'arklı uygarlıklar
ya cla bölgeler arosıııda yeni çatışnıcıları beraberiııde getirecciıir. Yine bu

grup, dünya ekonomisi içerisindeki eşitsizliğe dikkat çekmekte ve bunun dün-

yada neo-liberal]erin dediği gibi, küresel bir uygarlığın doğuşundan ziyade,

köktendinciliğin ya da saldırgan milliyetçiliğin doğuşuna yol açacağını sa-

vunmaktadırlar.
Ayrıca kuşkucular, küreselieşme sürecinin ekonomik ya cla teknolojik gelişme-

leriıı sonucunda ortırya çıkan bir o1gu olınaktan ziyade, b\r idcolo.jik tuııını oI-

duğuı,ıu iddia etmekteclirler.

35 Giddens, ss 20-2l:Giddens, (l999), s.56ı Aktel, s. 1_5 vd.; Bozl<urt, agy.

]6 B. Gerbier. "Kıpilıılizııin Bugünkii Aşaınası Olarak Jeo-Ekonomik Emperyaliz,ııı", Kıirestilcşıııa ıııı l,,ııılıt'r

ı,ali:nı ıni'.): l'iı-usıı Ef sane sinin Çikı|işıi, Der. F. Başkaya. Ütopyı Yayınları, Ankırı l99(ı. ss. ll)5-Jl6ı
]7 http://ıvww,t.ınsitle.org.sc/ (çevriııiçi: 20.04.200.1).
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. Dönüşümcüler: Bu grup, küreselleşmeyi, modern toplumları ve dünya düze-
nini yeniden şekillendiren hızlı sosyal, siyasal ve ekonomik değişmelerin ar-
kasındaki ana siyasa,l güç olarak görmektedir38. Artık, dış ya da uluslararası
ile içişleri arasında açık bir ayrım söz konusu değildir. Ekonomik anlamda
bırakın yüz yıl öncesini, 30-40 yıl öncesinden bile çok farklı bir dönemde ya-

şıyoruz. Son yıllarda küreselleşme konusunda yapılan araştırmalar, çok fark-
h dönemde yaşadığımıza işaret etmektedir. Önceki pazardan çok daha bütün-
leşmiş yeni bir küresel pazar oluşmuştur. Karşılıklı alınıp satllan malların
miktarı l9. yüzyılla karşılaştırılamayacak kadar fazladır. Ama bundan daha
da önemlisi, ekonominin giderek daha fazla bir şekilde hizmet sektörüne bağ-
lı ha]e gelmesidir. Bilgi, eğlence, iletişim ve en önemlisi elektronik ve finans
ekonomisi içeren hizmetler, ekonomideki en önemli sektör haline gelmekte-
dir. İletişim devrimi sayesinde Anında haberleşme imkAnına kavuştuğumuz-
dan beri, eski yapılar yıkılmaya, eski alışkanhklar unutulmaya ve kültürler de
diğer kültürlerle 6nında temas edebilmeye, karşılıklı etkileşime girmeye baş-
lamıştır.
Dönüşümcüler ulusal hükümetlerin otorite ve güçlerini yeniden yapılandırdı-

ğını kabul ettiği halde, hem aşırı küreselleşmecilerin "egemen ulus devletin so-
nunun geldiği" iddialarını hem de küreselleşme karşıtı kuşkucuların "hiçbir
şey değişmedi" tezini reddetmektedirler. Evrenselci Aydınlanma düşüncesi ile
modernitenin bir türevi olarak değerlendirilen küreselleşme süreci, ulusal hü-
kümetlerin gücünü yeniden yapılandırmaktadır. Dönüşümcüler, küreselleşme
konusunda, kuşkuculardan daha ziy ade, radikallere yakın durmaktadırlar.

38 Giddens, ss.22-24: Giddens, (l999), s.s56; Aktel, s. 19 vd.; Bozkurt, agy
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Hiper - küreselciler Kuşkucular Dönüşümcüler

yeni olan ne? Kürescl bir çağ Ticaret blokları
Geçmiş dönemler-
den daha zayıfjeo-
yönetişim

Tarihsel olarak eşi
görülmedik düzcyde kürc-
sel karşılıklı bağlılık

IIdkinı ij;cllikler Kürescl kapitalizın
Küresel yönetişiın
Küresel sivil toplum

Dünya l890'larda
olduğundan daha az
karşılıklı bağlı.

Yoğun ve derin (thick)
kürese llcşme.

ulusal hiikiimetlerin
gı'icii

Geriliyor ve aşınıyor Güçlcniyor ve

çoğalıyor

Yeniden inşa ediliyor
Yeniden yapılanıyor.

K iirc se l lc şmen i n iıir: i
gı|iı,ii

Kapitalizm ve
teknolo ji

Devlct vc piyasalar Moderniteniıı birleştirici
güçleri

Tcıbakolaşma
kalıpları

Eski hiyerarşilcrin
aşlnmaSl

Giderek artan bir

şekilde Güney'iıı
marjinallcşmesi

Dünya düzeninin yeni
mlmarlsl

Ilökim nuııif McDonalds.
Madonna, vs.

uIusal cıkar Siyasal topluIuğun trans-
formasyonu

K ı.ireselIc şmeııiıı
kaı,romlaştır ı lmrısı

İnsani cylcmin

çerçevesinin yeniden
düzenlenmesiyle

Uluslararasılaşma ve
bölgeselleşme..

Belli bir mesafedcki
eylemlerin ve bölgelcr
arası ilişkilerin yeniden
düzenlenmesiyle

Tarihsel yiir[inge Küresel Uygarlık Bölgesel bloklar
Uygarlıklar
çatlşmast

Karşılıklı bağımlılık:
küresel bütünleşnle ve
parçalaı-ın,ıa

öreı ulus dcvlctiıı sonu Uluslararasılaşma
devletin kabulü ve
desteğine bağlı

Küreselleşme dcv]eıin
gücünü ve dünya siyascti-
ni dönüştürüyor.

Küreselleşmenin Kavramlaştırılması: Üç Eğilimıı

39 Held / McGrew / Goldblatt / Penaton'dan nakleden: Bozkun, agy.
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§. Kiiresalleşıııe Siirccintlc Yani Olan Ne?

Moderniteııiı-ı "ilerlen-ıe" aniayışı içinde değerlendirildiği takdirde yeni bir olgu ol-
mayan vc bir "süreklitik" itade eden küreselleşme, birçok bakımdan da geçmişten bir
"kopma"yı ya da "kırılına"yı ifade etmektedir. Kürselleşmenin geçmiş anlayışlardan
farklılıklarını ve yeni olan özeliiklerini dört başlık altında toplayabiiirizaO:

. Yeni piyasalar: Finasal piyasalar, küresel olarak birbirine bağlanmış ve günde
24 saat işlem yapmaktadır. Castels'in de belirniği şekilde, küresel düzeyde, mil-
yarlarca dolar değerindeki işlemler, elektronik devreler vasıtasıyla saniyelerle
gerçekleştirilmektedir. Birleşnıiş Milletler İnsani Cclişmc Raporu'na göre ise,
dünya 1lnansal piyasalarında her gün 1.5 trilyon dolardan fazla para el değiştir-
ınektedir. Küresel düzeyde bütüırleşn-ıiş finansal piyasalar tarihte ilk defa ger-

çekleşmektedir. Ayrıca, hizınetler, bankacılık, sigorta ve taşımacılık alanların-
da yeni piyasalar ortaya çıkmakta ve piyasalar anti-tröst kanunlarıyla yeniden
düzeırlenınektedir.

. Yeni aletler: Teknolojik açıdan mobil telefbnlar, internet bağlantıları ve medya
ı-ıetworkleri de tarihte ilk defa onaya çıkmıştır ve bütün bu teknolojiler, küresel-
leşmeı,ıiır teknolojik altyapısını oluşturmaktadır.

. Yeni uktörler; Ulusal hüküınetler üzerinr]eki otoritesi ile Dünya Ticaret Örgü-
tü (WTO), birçok devletten daha fazla olan ekonomik gücüyle çokuluslu şirket-
ler, küresel gönüllü kuruluşlar (NGOs) ve ulusal sınırları aşan diğer gruplar or-
taya çıkmıştır.
Uluslararası örgütlerin gelişmesi, modern dönem küreselleşmenin en çarpıcı
özelliklerinden birisidir. Çok sayıda uluslararası örgüt fiilen ulusal egemenlik
alan]arı içerisinde f'aaliyet göstermektedir. Ayrıca, küreselleşme sürecinde özel-
likle ulus devletlerin egemenliklerini belirleyen en önemli unsurlardan birisi,
katılıın-deııetim ilişkisinin yönüdür. Uluslararası örgütler, bir taraftan katılımı
teşvik ederken, diğer taraftan da ciddi bir denetim mekanizması oluşturmakta-
dırladl.

. Yeni Kurallqr: Ulusal politikaların a]anını daraltarak ulusal hükümetleri daha

çok bağlayan ve güçlü yaptırın mekanizınalarıyla desteklenmiş, ticaret, hiz-
metler ve fikri haklar üzerindeki çok taraflı antlaşmalar gündeme gelmiş ve de-

mokrasi, insan haklaı,ı konusunda yeni hassasiyetler ortaya çıkmıştır.

40 Byron G. Auguste, "What's So New About Globalization?" New Perspecıives Quaıerly, January l, l998; UN,
Ilu»ıoııDevalıılımenlReport,l999;M.Castells,T'heRise rıfNertworkSr_ıciery, TheBlackwellPublisher,Ox-
tbrd 1999, s. 92| Bozkurt, agy.

.1l Ahmet Davutoğlu, "KüreseIleşnıe ve AB-Türkiye İüişkileri Çerçevesinde Ulusal Egemenliğin Geleceği", Ana-
\tı.ıu Yargısı 20, Anayasa Mahkemesi'nin 1l. Kuruluş Yıldönümii, Ankara 2003, ss. 52-53.
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Sonuç olarak diyebiliriz ki; küreselleşme, paranln ve malların dolaŞımından daha

fazla bir şeydir. Zaman ve mekAn kavramalarının eski anlamını yitirmesi, sınırlarıır or-

tadan kaybolmaya başlaması ve yeryüzündeki tüm insanların (ve ülkelerin) karŞılıklı

bağımlıhğının artmasıclır. Bir başka deyişle küreselleşme; her alanda mesafenin daha az

önemli hale gelerek, siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda dünYanın daha Çok

bütünleşmesi, sıkışmasıdıra2. Tek yanh bir süreç değildir; daha cok, diYalektik bir sü-

reçte, zıt eğilimleri de ihtiva ederek geiişmektedir.

§. Ktireselleşmeııin Gctirıliği Riskler ı,e Fırsatlar

Küreselleşmenin Risklerıa3: Küreselleşmenin getirdiği risklerin başında İs-

tikrarsızlığın kotay yayılmı riskinin yer aldığı söylenebilir. Üükeler arasındaki

siyasi ve iktisadi sınırların kaybolınaya yüz tutınası ülke ve ekoııomileri birbi-

rine daha bağımlı hale getirıniş, bu da bir ülkede veya bir bölgede ortaya çıkaıı
bir krizin etkisinin öteki ülke ve bölgelere yayılma riskini arttırTnıştır. Nitekim,

1990,daki Körfez Krizi, 1991,deki Güneydoğu Asya Krizi, 1998,deki Rusya

Krizi sadece patlak verdikleri ülke veya ülkeleri değil, gerek o ülkelerin içinde

yer alclıkları bölgeyi gerekse daha hafif ölçülerde de olsa bütün dünyayı olum-

suz etkilemiştir.
Sermaye hareketlerinin serbest kaldığı bir dünyada bir ekonomik belirsizlik, gü-

vensizlik ya da bir siyasi bunalım inında o ülkeden yüklü miktarda sermaye ka-

çışı tehlikesi küreselleşme sürecinin getirdiği başka bir risktir. Nitekim, 2000 yı-
lı Kasım ayında ve 2O01 Şubat ayında sırasıyla bir bankanıır batınası ve devletin

üst düzey yetkilileri arasındaki bir tartışmanın basına yansımasıyla ortaya çıkan
belirsizlik ve panik ortamıncla bir iki gün içinde Merkez Bankası'ndan toplam l0
milyar doları aşkın bir para kaçışıyla Türkiye bu o1gunun en canlı tanığıdır.

Özellikle yüksek gümrük duvarları ardında dış rekabete kapalı bir iktisadi ya_

pıya sahip ülkeler için bir cliğer risk, dış rekabet baskısının kısa dönemde ye_

rel sanayileri oiumsuz etkileyip işsizliği arttırma riskid\raa. Dünya ile rekabe-

te alışık olnrayan yerel endüstrilerin daha kaliteli ve dahır ucuz yabancı ürün-

lerin piyasaya girmesinden olumsuz etkilenmesi, yerine göre küçüimesi kaçı-

nılmazdır.
Küreselleşmenin getirdiği başka bir risk de siyasal alanda daha sık ve daha

yoğuır b\r dış müdahale ile karşılaşma riskidir. Eskiden kendi siyasal sınırla-

42 HasanTııtar,KiireselleşnıeSiirecinrleİşletme Yöneıimi,HıyatYayıncılık,İstınbuI ]000,s.l8.

43 Acaı, agy.
M "işsiz kitlesinin oluşmasıntla makinelte knoloji kııIlaııımıııın artmdsmü yanıntla elkili olan birkaç'fakli)r daha

vardır: Bunların başında yine makine kullanımının artmasına bağlı olarak işlerin basitleşnesi ... bir iŞin ıla-

ha az sayıda işç.iyi rlaha fazla çalıştırorak gerç,ekIeşıirilmesi ...gelir" Tufan Sertlek, "KüreselleŞmenin Emek-

çiıer Üzennaeti EıkiIeri". v,,İru|ıu,ç, şiJ,teı ı.e insan l!,ıkları, Ed. Yasemin Ö/dek. TODAİE. Ankara 200].

s.322.
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rı içinde vatandaşına istediği muameleyi yapmakta kendisini serbest gören
ulus devletin küreselleşme süreciyle birlikte gözetim ve denetimcileri artmış_
nr. İnsan hakları, özgürlükler, sivil toplum, çoğulcu demokrasi ve hizmetkAr
devlet gibi kavramlar öne çıkarılarak günümüzde devletlerin siyasi ve hukuki
yapllarına müdahale edilebilmekte, uluslararası normlara uymayan devletlere
çeşitli yaptırımlar uygulanabilmektedir. Eskiden dokunulmaz kabul edilen
ulusal egemenlik, bağımsızlık ve bütünlük kavramlarının eski dokunulmaz-
lıkları kalmamış, söz konusu kavramlar etnik ve siyasal çoğulculuk ile kültü-
rel çeşitliliğe imkAn verecek biçimde anlam kaymasına uğramaya başlamıştır.
zira westphalia modeli dünya düzenine dayanan klasik ulusal egemenlik an-
layışı, uluslararası hukukun varış noktası değil, başlangıç noktasıdır. Özellik-
le İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra clevletlerin ürettikleri hukuk, insan hakla-
rını uluslararası hukukun önemli bir parçası haline getirmiştir. Günümüzde
artık, uluslararası düzeyde insan haklarına ilişkin emredici normlar oluşturul-
muş ve asgari standartlar belirlenmiştir. Bu doğrultudaki modern anlamıyla
egemenlik, devletlerin uluslararası hukukun sınırları içinde kullandığı bir yet-
kidir artıka5.

, küreselleşmenin fırsatları46: küreselleşmenin getirdiği fırsatlann başında, ya-
rarlanmasını bilenler için bir hızlı büyüme ve kalkınma firsatı gelmektedir. Es-
kiden beri serTnaye birikiminin yetersizliği, kalifiye eleman yokluğu, teknoloji
ve know-how eksikliği gibi, kalkınmanın önünde birer engel durumundaki fak-
törlerle, küreselleşmenin getirdiği olanaklar sayesinde daha kolay baş edilebil-
mesi mümkündür. Bugün uluslararası serTnaye din, dil, kültür ve coğrafya ayrı-
mı yapmadan maliyet avantajı ve k6r firsatı gördüğü her yere kolayca gidebil-
mektedir. Çokuluslu şirketler gittikleri ülkeye teknoloji transferi yapmakta, is-
tihdanı imkAnı sağlamaktadırlar. Ülkeler arasındaki eğitim ve kültürel işbirliği
anlaşmaları ve internet üzerinde uzaktan eğitim olanak]arı sayesinde her düzey-
de nitelikli eleman yetiştirmek artık daha kolaydır. Ekonomik ve siyasal istik-
rarını koruyan, yabancı sermayenin gereksinim duyduğu hukuksal güvenceyi
sağlayan her ülke dışandan doğrudan yabancı yatırım çekme ve daha hızlı bir
büyüme trendine girme olanağına sahiptir.
Küreselleşmenin sunduğu önemli fırsatlardan bir başkası dünya ile bütünleşıne
firsatıdır. Söz konusu bütünleşme hem iktisadi hem de siyasal anlamda alınabi-
lir. Siyasal anlamda bütünleşme soyutlanına ve dışlanınanın karşıtıdır. Yani si-
yasal anlaında dünya ile bütünleşen bir ülke, uluslararası normları kabul eden,
demokrasi ve insan hakları alanında öne çıkan değerleri benimseyerek bu alan-
da geliştirilmiş olan standartları tutturTnaya çalışan, komşuları ve dış dünya ile

45 Oklay Uygun, "Küreselleşııe ve Değişen Egemenlik Anlayışının Sosyal Haklaıa Eıkisi",Aıaya.ıa Yargısı 20,
Anayasa Mahkemesi'nin 1l . Kuruluş Yıldöniimü, Ankara 2003, s. 259.

46 Acar, agy.
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iyi geçinen bir ülkedira7. Bunun tersi, herkesi kendine düşman gören, dünyadan

soyutlanmış, uluslararası standartları ve değerleri kendi aleyhine bir komplo

olarak yorumlayan bir devlettir. Birincisinin kendine güveni tam, yaşam mem-

nuniyeti endeksi yüksek iken, ikincisi kendine ve halkına güven sorunu yaşa-

yan, çeşitliliği bir zenginlik kaynağı yerine bir tehdit unsuru o]arak algılayan,

bunun için de kalkınmaya harcayabileceği kıt kaynaklann çoğunu silahlanmaya

ve askeri harcamalara ayırmak zorunda kalan devlettir.

İktisadi anlamda dünya ile bütünleşme ise karşılaştırmalı üstünlük temelinde

uzmanlaşınaya dayalı, dünyadan daha iyi yaptığınız işlerde yoğunlaşma, başka-

larınclan daha kaliteliyi daha ucuza ürettiğiniz malları satıp onların sizden daha

kaliteli ve daha ucuza ürettikleri mıılları alınaya dayalı bir süreçtir. Azgelişmiş
ülkelerin büyük çoğunluğunda bağımlılıktan kurtulmak adına onlarca yıldır
yanlış alanlara yatırım yapılmış, ülkenin taktör donanımı ve maliyet avantajıy-

la uyumlu olmayan alanlara zoraki kaynaklar aktarılmış; bunun sonucu, bağım-

lılıktan kurtulmak yerine maaiesef 2|, y;J^zyılın başında gelişmiş ülkelere daha

bağımh, kamu maliyesi çökmüş, bürc,ıkrasisi yozlaşmış, hem iç, heın dış borç

batağına sürüklenmiş bir tablo ortaya çıkmıştır. Küreselleşme bu ülkelere kar_

şılaşiırmalı üstünlük temelinde yeni bir kalkınma çabasına girişme oianağı sun-

maktadır.
Buna paralel olarak, küreselleşmenin bir yandan tehdit gibi görünen, ama aynl

zamanda bir fırsat olarak değerlendirilmesi gereken bir başka getirisi serbest ti-

caret kazançlarıdır. Evet, ithalatı kısıtlamak ilk bakışta yerli üreticiyi rahatlata-

bilir, dış rekabet baskısından kuıtarabilir, dış rekabetin varlığı durumunda işini
kaybetme tehlikesi olanları işinde bırakabilir. Oysa orta ve uzun vadeli bir pers-

pektiften bakıldığında tarifeler ve kotalar yoluyla ithalatı kısıtlamaya dayalı ko-

rumacılığın bir ekonoıniye ödeteceği ağır bir bedel vardır. Koruınacılığın görü-

nen zaıarlarının başında fiyatların yükselmesi ve kalitenin düşıııesi gelir. Tari-
feler doğrudan, kotalar da miktarı kısıtlamak, yani arzı daraltına]< suretiyle do-

laylı olarak mal ve hizmetlerin fiyatlarını yükseltir. Dış rekabetin baskısını his-

setmeyen, iç pazara yüksek kir marjıyla istediği n]alı satma imkinına sahip yer_

li üreticı teknolojiyi yenilemek, mal çeşidiııi ve kalitesini arttırnrak için keııdi-

sini zorlamayacaktır. Böylece yerli endüstri verimlilik, kalite ve fiyatta dürıya_

nın gerisiı-ıde kalmaya devam edecek, tüketici kalitesiz malı daha pahalıya al-

mak suretiyle ezilecektir.
Bir rie korumacılığın görünmeyen zararlarlna değinmek gerekir. İthalat ve ihra-

cat çift yönlü yol gibidir. Siz birilerinden mal alacaksınız, yani ithalat yapacak-

sınız ki, birileri de sizden mal alsın, yani ihracat yapabilesiniz. Bunun ima etti_

ği şey, ithalatı kısıtlamanın ihracat in,ıkAnlarını da daraltacağı, ihraç malı üreten

47 İnsan hakları ihlallerinin başlıca aktörleri devletler olduğundan, gerçek bir koruma için, devletleri bağlayan

uluslaraıası hukuka ve ulusüstü koruyucu mekanizınalara gerek vardır. Uygun, s. 260.
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endüstrileri baltalayacağıdır. İhracat endüstrilerinin gerilemesi o sektördeki fir-
maların bir kısmının küçülırıesi, bir kısmının da kapanmasına yol açacak, bunun
sonucunda da işsizlik artacaktır. Bir başka deyişle, ithalata ikame mal üreten en-
düstrilerde koruınacılık yoluyla istihdam arttırılır veya eski düzeyi korunurken,
tersinden ihracat endüstrilerinde işsizlik artacak, dolayısıyla ekonominin koru-
macılık, dolayısıyla net bir istihdam kazancı olmayacaktır. Buna bir de rekabe-
tin engellenınesinin yenilik yapına arayışlnı, dolayısıyia yeni ürünler ortaya çı-
karmayı ırrüınkün kılan yaratıcı yeteneği köre]tıne etkisi ekiendiği zaman koru-
macılık politikasının bir ekoıromiye ne kadar ağır bir bedel ödeteceği daha iyi
görülccektir.
Yukarıda riskler arasında sayılmış olan siyasal anlamda dış müdahalelerin var-
lığı da ayııı zaınanda bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Şu veya bu nedenle öz-
gürlüğii bir ıehciit olarrrk aieılamış, bunun için vatandaşlarını zapturapt altında
tutınaya yönelik bir dizi yırsal düzenleme yapmış, sonuçta da insan hakları ve
deınokratik stırndart]ar açısıııdan dünyanın refah düzeyi yüksek ülkelerinin
epeyce gerisiııde kalınış ülkeler için küreselieşıne bir uygar dünyayı yakaianra
fırsatı sağlaı,ı-ıaktırdır. Bu sayede bu ülkelerin insanları da gelişmiş dünyanın in-
sanları kadar özcürlüğün tadını çıkarabilecekler, insanlara içlerindeki potansi-
yeli ortaya çıkarınır fırsatı verildiği ölçüde yaratlcı yeteneklerin önü açılacak,
verimlilik artacak, sonuçta bu duruın iktisaden gelişme olanağına dönüşecektir.
Uluslararası standartlara uymayan ülkeler, gittikçe yoğunlaşan biçimde dış mü-
dahaleyle karşılaşmakta, bunların ulusal egeınenlikleri yıpranmaktadır. |7. yiz-
yılda devletin içe nasıl muamele ettiği (iç ulusal egemenlik) değil, dışta ne ka-
dar güçlü olduğu (dış ulusal egemenlik) önemliydi; oysa 21. yüzyılda dış açı-
claır egemenlik, aııık iç açıdan egemenliğe bağlı hale gelmiştir. İçe yönelik ulu-
sal egemeniik yani demokrasi sağlamsa, dışa yönelik ulusal egemenlik (bağım-
sızlık) kolaylaşmaktadır, çünkü uluslararası ortamdan daha az müdahale gel-
ınektedira8.

48 Baskın Orarı, "Ulusal Egenıenlik Kavramının Dönüşümü, Azınlıklar ve Türkiye", Anayasa Yargısı 20, Anaya-
sa Mııhkı,ıııcsi' nin 1 l . Kuruluş Yıltlöniiınii, Ankı,a 2003, s. 63.
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§. Kilı,eset Kuruluşla/g

UN Birleşmiş Mille tler (United Nations)

UNo Birleşmiş Milletler Örgüıleri (United Nations Organizations)

UNDP
I}ırleşmiş Mille ıle r Gelişme Prrıgranıı (United Nations Development

Programme)

UNCTAD
Birlaşmiş Milleıler'|it,arct ı,e Gelişnıe KonJeransı (United Nations Conference

on Trade and Development)

MIGA
Ç o k TaraJlı Y al ır ı mlar ı n G ar an ı ı si K u r ulıı ş u (Mulıilateral Investment

Gı.ıırrantee Agency)

ITC (J luslurarası'[icareı M erke:i (Intemational Trade Centre)

IMI"

IJluslararası Para Fonu (Intemational Money Fund)

Yabancı banka ve kredi kuruluşlarına borçlannı ödeme güçlüğüne düşen

ülkelere kredi sağlamak için oluşturulan bir kuruluştur. l970 sonlırrından bu

yana bu problem giderek büyümektedir. Sağladığı desteğe karşılık lMF

ülkelerden ekonomik "Refoım"lar ve "Yapısal Uyum Programları" talep

etmektedir. Oylama hakkı ü]kelerin sağladığı kaılı ile orantılıdır ve karıır için

7o85 çoğunluk gerekmektedir. ABD 7ot8'lik katkısı ile bütün kırar]arı tek

başlna veto edebilmektedir.

IBRI)

Diinya Bankası (International Bank for Recorıstruction and Development)

The World Bank, IMF ile birlikte, Bretton-Woods anlaşmıları ile başlatıldı.

Yönetiıni de IMF ile aynı yapıdadır. WB, barajlar, yol]ar, santrallar gibi büyük

ölçekli projelere kredi sağlamaktadır. l980 başlarından itibaren WB de

kreriilerine karşılık "YapısııJ Uyum Programlan" talep etmeye başlamıştır.

Talepleri tMF talepleri ile paralellik arzeder. WB yan kuruluşlarından biri

olan "International Finance Coıporation (lFC), güney küredeki özel işlet-

melere kredi sağlamaktadır.

wTo

Diiııya Tit,areı O/8üjı' (World Trade Organization)

l995 yılında kuruldu. Bu kuruluş dünya ticaretine düzen vereceği düşünülen

bazı kuralları yaratmak ve yürürlüğe koymakla sorumludur. Bunlar;

gümrükler, kotalar olduğu gibi "gıda güvenliği kanunları", "ürün standartları"

ve "yatınm politikaları" gibi "Ticarete Gümrük Dışı Engel" (non-tariff barriers

to trade) de olabilir.

49 http://www.turkab.net/kı.ıre/Okureorg.htm (Çevrimiçi: 20.04.200,1).
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Çok taraflı ırnlaşınalar (Multilateral Agreeements) ile WTO kuruluşunun

ülkelerin hangi gümrük veya gümrük-dışı kurallan uygulayabileceğini

sınırlaması beklenmektedir. Bu kurallar yüksek derecede gizlilik altında

çaJışan ve WTO kurallarına aykın davranan ülkelere müeyyide uygulama

yetkileri olan tıcari tahkiın kurullarınca oluşturulmaktadır.

wHO Diinya Sağlık Örgıjııi (World tlealıh Organization)

FAo Dünyu Gıtlıı Orgı|iıil (Forıd, and Agriculture Organization)

ILO U l us l a rurrıs ı Ç rı l ı ş nıa O/,(,]lİ (lnternational Labor Organization)

IS()
IJluslarıırtısı Sıundarılor Or,qıiııi (lnternaıional Organization for

standardization)

oF]CI)
Ekrınonıik İşbirliği ı,e Kalkınnıa Örgiin|i (Organization for Economic
Cooperation and Developııent)

EU Aı,rupa Birliği (European Union)

EIB Aı,rupa Yaıırıın Baıtıısı (European Investment Bank)

EII., Avrupa Yalırım frııu (European Investment Fund)

Küreselleşme ve Insan Hakları Sorunu

Küreselleşnıeyle birlikte siyasi alana insan hakiarı kavraını ve sorunsall daha
önemli olarak girıııiştir. Son zaıxanlıürda, insan haklarının ulusal otoriteleri aştığı ve
uluslararası bir boyut kazanclığı sıkça ilade edilınektcdir. İnsan hak]arı sorununun arka-
sında, uiusal otoriteleriıı vatandaşların teı,ı,ıçl hakların1 sağlayamadığı gerçeği yatn-ıırkta-
dır. Ortada insaıı haklarının küresel bir hareket olmasını gereklirecek bir ihlaller yığını
vardır. Mevcut kiiresel duruın, iletışiın ve etkileşim imkinları çerçevesinde bireyler,
birçok gelişınekte olan ülkede dahi teınel haklarının giderek daha fazla bilincine var-
makta, birinci sınıf bir haklar demeti ve bunlarl koruyacak demokratik ve hukuksal me-
kanizmalar talep etmektedirler. Bu taleplerin yanında, insan hakları ihlallerini takip et-
mekte olan uluslararası bir insan hak]arı hareketi oluşmaktadır. Hükümet dışı uluslara-
rası örgütler, dernekler ve sivil toplum kuruluşları ulusal ve uluslararası süreçleri hare-
kete geçirecek güce sahiptirler. Dikkat edilirse bu iki neden de küresel gelişmenin bir
Sonucudur. İnsırn haklarının bazl devletlerin dış politikalarının bir konusu, aracı ve he-

I72



defi haline gelmesi ise bu kavramın uluslararası platformlarda, siyasal kullanıma (istıs-

mara) açık olduğuna ilişkin endişeleri arttırmaktadır50.

Gerçekten günümüzde pek çok devletin, insan hakları alanında, iç hukukunu küre-

sel standartlara uydurmak gibi bir kaygı taşımak zorunda kaldığı görülmektedir. Başka

bir deyişle, devletler ekonomik alanda olduğu gibi, insan hııkları ve demokrasi alanla-

rında da uluslararası standartlara uymak yükümlülüğü altına girmektedirler. Uluslarara-

sı hukuk, iktidarlara, ulus devletin iddialarını aşan sorumlulukiar yüklemektedi15ı.

Bu anlamdaki uluslırrarası hukuk uygulamasının başlangıcını Nürnberg Mahke-
mesi olarak ele alabiliriz. kurulan bu uluslırrırrası mahkeme, o zamana kadar herhan-

gi bir yerde yazılı olmayan suçları yargılıyordu. Ama en iinemli konu, insanlığa kar-

şı işlenmiş suçların yargılanrnasıydı. Tarihte ilk kez, bir devletin kendi vatandaŞları-

ı,ıa yaptığı bir şey, başka devletler tarafindan yargılanmırktaydı. Başka kelimelerle
söylenecek olursa, bir ülkenin egeınenlik alanıııa ya da içişlerine ülke dışıııdan müda-

hale ediliyordu. Bu da şunu ifade etmekteclir ki, dünyada insan haklarını korumanın

başka bir yolu yoktur. Çünkü bir devlet, iı-ısanlarına kötü davranmaktaysa "ulusal ege-

menlik" denilen sur onu bu davranışlarında her tür]ü müdahaleden muaf kılıyor ve

halkıyla baş başa bırakıyorsa, kötülük gören hirlkıır isyan ederek52 bu rejimi yıkması

dışında yapılacak bir şey yoktur. Hans Kelsen'e giire de tek tek devletlerin insan hak-

larını çiğnemesine, ancak ve ancak o devletlerin üstünde yer alan bir hukuk engel ola-

bilirdi. Ama yaptırımı olmayan bir hukuk çok anlamlı bir şey değildir. Dolayısıyla,
yaptlrım sağlayacak bir mahkeme ve o ınahkemenin kabul edilmiş bir otoritesi olma-

sı gerekirdi. Birleşmiş Milletler de, Lahey'deki Adalet Divanı da bu yeni durumun ve

bu tip düşüncelerin ürünüdür. Tabii daha yeni bir kurum olan Avrupa İnsan Hak]arı

Mahkemesi de53.

Yeni oluşan uluslararası konjoktürde, BM Güvenlik Konseyi, insaır hakları ihlalle-
ri ile uluslararası barış ve güvenlik arasında bir ilişki kurma eğilimindedir. İnsan hakla-

n ihlallerinin ulusal sınırları aştığı, bölgesel ve küresel tehditlere dönüşebilme potansi-

yeline sahip olduğu, özellikle insaır hakları ihlalleriniıı kitlesel göçlerle sonuçlandığı,

dünya kamuoyu tarafından bilinmektedir. Bu durum karşısında, insan hakları ihlalleri-
nin küresel etkilerini dikkate alan devletler ve uluslararası kuruluşlar konuyu gündem-

lerine taşımaktadırlar. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Avrupa Birliği, Avrupa

5() Akıel. s.79.

51 Ömeğin"insanHaklarıEvrensel Bildirisi"."AvıupaİnsanHaklırrıSözleşmesi"vebukonudııki diğerbelgeler,

insaıı haklarını devlet]erin içişlerine ilişkin bir konı.ı olmaktııı çıkarmıştır. Artık, devletlerin insan haklarının

uluslararası bir boyut kazanrrıısı karşısında. egeııenlik kırvrıımına sığınarak sorumluluklanndan kurtulmaları

mümkün değildir. Bulut, s.l ltl. Ayrıca bkz. Hayati Hazır, "Devlerin Egemen|iği ,e insan Haklarının Uluslara-

rası Krırunmasl". SÜHFD.. C.3. S.l. ocak-Haziran l990, s.2l.
52 Uluslararirsı sennayeniıı çeşitli iilkelere yöniendireceği yatırııııIaı için güvenli ve istikrarlı bir siyasal düzen

arayışı, insan haklıırı ihlalleri sonucu çıkan çatışn)a ve gerginliklerin sona erdiriln,ıesine yönelik çabalan arttır-

maktadır.
53 Murat Belge, "AB ve Globalleşme Sürecinde Egemenliğin Dönüşümti ve Ulusal Egemenliğin Geleceği", Anıı-

yasa Yargısı 20, Anayasa Mahkenıe si' nin 1l . Kıırtılıış Y ılılijnümii, Ankara 2003, ss. 39-40.

I13



Konseyi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) demokrasi, insaıı hakları ve
azınlık hakiarı gibi konuiara olan ilgisini artlrmlş, özellikle sığınmacı yaratan _eergin-
likleri ve çatışmaları, uluslararası barış ve istikrar için bir tehdit olarak görme eğiliıni
güçlenmiştirs4. Ayrıca, BM düzeni içinde hem bu örgüt bünyesinde, hem Avrupa Kon-
seyi, Avrupa Birliği, AGİT ve öteki bölgesel örgütienmeler bünycsinde demokrasi ve
insan hakları konusunda birçok uluslararası anlaşma yapılmıştır55.

Konuyla ilgili belli başlı uluslararası insan hakları anlaşmaları:

BM İnsaıı l,{akları Evrensel Bil<tirisi, Avrupa İnsaıı Ilakları Sözlcşınesi, Irk Ayırımınıır
'I'üm Biçin,ılcrinin Ortadan Kııiiiiıilrnasıııa Dair Sözlcşınc, Ekontınıik. Sosyal vc Kültürel

Haklara Dair Uluslararası Sözlcşıııe, Kaclınlara Karşı Hcr Türlü Ayrıı-ı-ıcılığın Kaldırılma-

sııra Dair Sözlcşme, İşkcncc vc Diğcr Z:ıliırıiıııt- İnsınlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamcle

ya da Cczal,a Kırşı Sözlcşme. Çocuk Haklarına Dair Sözlcşn,ıe,

Günümüzde iırsan lraklarına bağlı siyasi re.jinılcrin varlığı sadece ulusal alanda bir
değer ve anlam taşıı-ııırkla ka]ınaıı-ıırktır aynı zamandır kürese1 ilişkiler sonucunda, kom-

şu ülkeler ve hatta uluslararası toplunı, bir ülkede etkin olan rejimin niteliğinclcn, onuır
demokratik ve insıııı haklarıııa saygıiı veya otokratik ve baskıcı olıııasından etkiieı,ımek-
tedirier. Bu etkilenıı-ıe uluslararası barışı tehdit edebiieceği gibi, kendi halkına karşı acı-
masız ve baskıcı olan rejinılerin başka ülkelere karşı da adil ve barışçı olamayacağıırı
düşündürınektedir. Dolayısıyla, insaıı hakları sorununa karşı gösterilen duyariılık, sade-

ce siyasi ve ahlaki bir mesele olmaktarı ötıı. barış ve _eüvenlik arayışlarıırın da bir gere-

ğini oluşturmaktadır. Gelinen noktada insııı hııklarınln anayasal güvencelere bağlanma-
sı da yetersiz kabul edilmektedir. Uygıılaıı,ıırda bu ilkelcri yeriı,ıe _uetirecek bir yönetim
anlayışı ve yönetim uygulamalarını deııetlevecek bir lrukuk dev]etine ihtiyaç bulunmak-
tadır. Ayrıca, insan hakları sorunlarıı]ı toplunısal alırna taşıyacak siyasal mekanizmala-
rın varlığı da önemli bir güvence oluşturn,ıaktııdı156. Deınokrasi aırcak devlet egemenli-

ğini aşan bir boyutta desteklendiğinde gerçek bir değer kazanmaktadır. Ulusal sınırlar
içine hapsolmuş, hiç kimseyi kendine kırrıştırıııayan denıokrasi anlayışı gününü doldur-
ınaktadı157.

Öte yandan, bir başka açıdan bakarsak, 90'lı yıllar boyunca insan hakları, u]us]a-

rarıısı ııali kurumların ilgi alanına girn-ıiş vc bu kı_ırtıınların azgelişn,ıiş üikelere uygula-
ciıkları poiitikaların bileşenlerinden birini oluşturınuştur. Bu durun-ıı.ın haşlıca ııedeni,
Üçüncü Dünya devletlerinin uyum prograıı-ılarıyla yeniden yapılanma süreciıre sokul-
ınalarının ve ulus]ararası serTnaycnin Üçiiııt ıi Dünya'ya yönlenclireceği yatırıınlar için

_54 DPT, Sekizinci Beş Yıllık KaIkınmıı Planı, Kiiresel|eşıinne Özel İlıti:ıs Kı,ınis),onu Rırporıı, Yayın No: DPT
25.14-ÖiK:560, Ankıra 2000, ss. 66-67.

55 Akıel, ss.79-80.
56 Aktel. ss. 80.

57 Cem Eroğul. "Değişen Egemenlik Anlayışının Hak ve İ)zStıılüklr,riıı Krıııınınasını ve Anayasa Yargısına Et-
kileri",Ana,l,rı.ça Yıırgısı 20, Anay-asu Mııhkı,nıcsi'ııiıı 1l. Kurulıış Yıllrjıııinıı|i, Ankara 20()], s. l97. Ayrıca bkz.
Uygun. s. 25.1.
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güvenli ve istikrarlı bir siyasal düzen arayışının "insan hakları" ve "hukuk devleti" re-

toriği altında sunulmasrdır. Artlk, sermayenin işleyeceği hukuksal iklimi biçimlendir-
mekten ve güvenliğini sağlamaktan başka rol biçilmeyen Üçüncü Dünya devletlerine,

insan hakları ve hukuk devleti için baskılar arttırılmıştır. Hukuk devletinden anlaŞılan

ise sermayenin uluslararası düzeyde akışını kolaylaştıracak, yatınmlarını güvenceye

alacak, imtiyazlarını koruyacak bir hukuk sistemidirs8.

§. Tiirkiye'de Irısan Hakları Alaııında Değişim

insan hakları son yıllarda birçok ülkedd olduğu gibi Türkiye'nin hem iç politika-

sıncla hem de clış ilişkilerinde sıkça gündemİ oluşturan temel sorun alanlarının baŞında

gelınektedir. Zaman zaman "clemokratikleşme ve insan hakları retbrm paketleri" ile bu

sorunları gidermeye yönelik girişimler olmakta, ancak hAlA insan hakları ihlalleri bir so-

run alanı oluşturmaya cievam etmektedir.

Küreselleşme sürecinin normlar ve değerler aianında oluşturduğu değişim, insıın

hakları sorunlarıııa uluslararası bir boyut kazandırırken, bu sorunlıır tilkeıniz açısındıın

dış ilişkilerimizde ve özellikle Avrupa Birliği ile olaıı ilişkilerde sınırlayıcı ve engelie-

yici bir konu haline gelnıiştir. 'türkiye, insan hakları sorununun ülkenin imajının bozul-

masına yol açtığını ve denıokratik düırya iie olan ilişkilerine zarar verdiğini dikkate al-

mak durumunda kalmıştır59. Ru nedenlerle ülkemizde insan hakiarının standafilarını

yükseltmek amacıyla son yıllartla birçok önemli adım atılınıştır.
Bu bağlamda, insan hırklarıııılı korunmasının tüm dünyanın üzerinde durduğu bir

sorun olması ne<leni ile birçok uluslararası sözleşmeye taraf olunııruş. bu sözleŞmeler

uygulamaya koııulmuşiur. Özcllikle Birleşıniş Milleller. Uluslararası ÇalıŞnıa Örgülü.

UNESCO ve Avrupa Konseyi düzeyindeki sözleşıne ve protokoller önem arz etmekte-

clir. Bu sözleşıneleriıı öncelikli konuları; teınel insan hak ve öz_eürlüklerinin korunma-

sı, işkence ve ııyrımcılığa karşı nıücadele, soykırım, savaş suçları, insanlığa karŞı iŞle-

nen suçlar, kölelik, irısan ticareti, zorunlu çalışma, yabancılar, sığınmacılar (mülteciler)

ve tıyruksuzlar, kadın ve çocukların korunmasıdır60.

Ayrıca, iı,ısaır haklarına ne ölçüde uyulup uyulmadığının denetlenmesi amacıyla
"rapor veIıne" uyguiaması gittikçe yaygınlaşııaktadır. Bunun ilk örneğini "Irk Ayrı-
ııııııın Tijnı Biçinılcriııiıı Ortadoıı Kcılclırılnıasıııa Dair Sözle şnıe" oluşturmuŞtur. Ar-
c]ınclan l|konrııııik, Sosr,a/ ı,e Kültürel Haklora Dair Uluslarlrası Sözleşme;Apcırthe-

.iö Y:ırclııiıl ( l,.,l, k , Kiire.cl YokrulIrık re Kiirelel ŞidJeı Kl:kıcıııdı in.ııı }lakl;ırı".Y,,t .ıullıı'A. Şı,lJcr ı'r iıı.ruıı

Ittıkluıı,Ijd. \,astııin Öztlek, TODaiE, Ankırı ]0(ı], s. 34. Diinya Bınkası^nııı bu konudaki _qörüşü şöyledir:
"S|):leşıııtlcr ııı,gıılıııınıulı, nıı|ilkiyeı hu',,lıırı korunnıalı, l,tıbanr,ı ı,e \erli ı,ııtırııııı'ıltır lalırıııılurınııı Yıısal
t(,ıılindllo ü ü ıiıi ,qiiı,c ıı tluınıu lıJı r." Bkı,. Wtırlıl Bınk, I)eı,c lıı1ınıcnl aııl l ! urıııın Ri glırs : 'I'he Rıı le rıJ Tlıe World

/l,ıııl. l'.S. \. I 
()QX, s. | 5'ıeıı ıııkleden: l|,i,ü., ..J4.

59 DP]'. s. 7-1.

60 Enyer Btızkurı,'fiirkiı,c'nin Llluslararası !lukıık Meı,:ııatı.2. Baskı, Nobel Yayın Dağılım. Ankara l999, ss.

_]07_J]9l Nlesut Giilııez, "]0tı{ı'in B.ışlndı iııs;rn Hllkları Silzleşırıeleri ve Tıirkiye'nin oı-ıay Durumu",,4rııınc

İ,lırı,ıi Dt,rgisı, C.3_], S.l. Mart 200(), ss. _5-17.
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id Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılmasına Dair Uluslararası Sözleşme; KarJınla-
ra Karşı Ayrımcılığın Tüm Biçimlerinin Ortadaıı Kaldırılnıasına Dair Sözleşme (RG.
l4.10.1985 Iorih ve 1889B S.]; İşkence ve Diğer Zalimane. İnsanlık Dışı veya Aşoğı-
layıcı Mucımele ya da Cezaya Karşı Sözleşme (RG. 10.08.198B tarih ve S.]9895); Ço-
cuk Haklarına Dair Sözleşnıe (RG.27.01.]995 tarih S.22]84) de rapor yöntemini ön-
görmektedir. Böylece Türkiye 1985 yılından itibaren insan hakları alanında rapor ver-
me yükümlülüğü aitına girerek, periyodik olarak anlaşmaya kendi ülkesinde işlerlik
kazandırma ve anlaşmaya aykırı hukuki düzenleme ya da uygulamaları kaldırma ko-
nusunda uluslararası mercilere bilgi sunmak durumuncla kalmıştır. Bu da insan hak-
iarı konusunun ülkelerin iç işi olmaktan çıktığını, uluslararası arenaya taşındığının iyi
bir göstergesidir6l .

Aralık 1999 Helsinki Zirvesi'nde Türkiye'nin AB'ye üye aday adaylığının kabu-
lünden sonra üyelik için temel şartların başında, insan hak ve özgürlüklerini, hukukun
üstünlüğjnü esas a]an demokratik hukuk devleti gereklerini yerine getirmek zorunda ol-
duğunun belirtilmesi, bunun Kopenhag Kriterleri'nin siyasi istemleri ile uyuşması, yö-
netim sistemimizi insan hakları alanında acilen bir şeyler yapmaya sevk etmiştir.

22Haziran l993 tarihli Kopenhag Zirvesi'nde, AB'ye girmeye aday ülkelerde üç
krİter aranması kararlaştırılmıştır:

- Silrısi Kriter: Demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını ve azınlıkların
h(ıklarını güvence altınq alan kurumların varlığı,

- Ekonomik Kriter; İşleyen aynı zamanda birlik içinde rekabetçi baskılaro ve ser-
best piyasa güçlerine dayanabilecek bir serbest piyasa ekonomisinin varlığı,

- Topluluk Mevzuatının Benimsenmesi: Siyasi, ekonomik ve parasal birliğin hedef-
lerine bağlı kolmak üzere üyelik için gerekli yükünılülükleri yerine getirebiime kapasi-
tesine sahip olmab2.

AB'ye adaylık süresi çerçevesinde,8 Kasım 2000 tarihli Katılım Ortaklığı Bel-
gesi'nde,

"Kısa Vadeli Siyasi Kriterler" içerisinde;
İfade özgürlüğü ile ilgili hukuki ve anayasal garantilerin güçlendirilmesi;
Düşünce suçiularının durumuna eğiliıımesi, toplaııtı ve dernek kurma özgürlüğüne

ilişkin hukuki ve anayasal garantilerin güçlendirilmesi ve sivil toplumun gelişnıesinin
tcşı,ik edilmesi;

6l Aktel, ss. l81-182. Yabancı kaynaklı raporlar, genelde Türkiye'de insan haklan konusunda hem yasal çer-
Çevede hem de uygulamada ümit verici gelişmeler olmasına rağmen, ana kategorilerde problemin devam et_

tiğini ifade etmektedirler. Bu dış kaynaklı raporlar sadece Türkiye için değil, birçok ülke için de hazırlanmai_
tadır. Bunların özeIlikle '1991-1999 yılları arasında gerçekleştirilen on tanesi için bkz. TÜSİAD. Türkil,e'cle
Demokralik Sıandarlların Yükselıilmesi, Haz. Bülent Tanör, İsıanbul Aralık l999, ss. l9_22. Çalışmada aynca
yerli raporlara da yer verilmiştir. Bkz. s. 22 vd.

62 İsmailDoğuı,Vatandaşlık,Demokrasiı,eİnsantlakları,2.baskı,PegemAYayıncılık,Ankara200l,ss.289_
29O; TÜSİAD. Avrupa Birligi'ne T,ım Üye!ıge Dogrıı. Siya:i Kısıııslar vc IJyum Sü.eci. İstanbul Aralık l999.
s. 13 vd.
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İşkence ile mücadeleye ilişkin hukuki hükümlerin güçlendirilmesi ve gerekli önlem-

lerin alınması;
Avrupa İ şkencenin Önlenmesi Sözleşmesi' ne riayetin sağlannıası ;

Duruşma öncesi tutuklulukla ilgili hukuki süreçlerin Avrupa İnsan Hakları Sözleş-

me si hüküml eriyle uyumun sağlanması ;

Tüm insan hakları ihlallerine karşı düzeltme imkönlarının güçlendirilmesi:

Memurların insan hakları e ğitimlerinin yoğunlaştırılması ;

Yargı mensuplarının insan hakları alanında eğitilmeleri ;

Kitl e iletişim araçlarının yayınlarında anadil yasoğının kaldırılması ;

İdam cezasına ilişkin fiili moratoryumun devam e ttirilnıesi;

"Orta vadeli siyasal kriterler" olarak da;

Temel hak ve özgürlüklerden yararlaıımcıt]a yasa önünde eşitlik ilkesinin uyg,ulan-

ması:
Türk Anayaslsı'nın ve ilgili yasaların hak ve özgürlüklerin gerçekleştirilmesi yö,

nünde g,özden geçiril me.si :

Ö lüm c ezas ının kaldır ıl mas ı ;

cezaeı,lerinde gözaltı koşullarının düzeltilmesi ;

Milli Güvenlik Kurulu'nıın anayasal stltüsü ve rolünün değiştiı"ilmesi ;

Güneydoğu' da olağanüstü halin kaldırılnıası ;

Kültürel çoğulculuğun ve ktiltürel hakların eğitim alanı dahil güı,ence altıııo alııı,
ması,

gibi insan hakları ve demokratikleşmeye yönelik olarak Türkiye'ye koşullar ileri sürül-

müştür. Bu koşulların yerine getirilip getirilmediği, hangilerinin ne şekilde gerçekleşti-

rıIdiği " D ü z e nli İ l e r l e me Ra p o r lar ı" ile denetlenmektedif 3.

Uluslararası kuruluşların denetim mekanizmaları olan "Avrupa İşkenceyi Önleme

Komitesi" ve ayrıca "Birleşmiş Milletler İşkenceyi Önleme Komitesi" ile AGİT bünye-

sinde oluşturulan denetim mekanizmaları, ülkemize yönelik olarak 199O yıhndan iti-
baren fiilen denetimlere başlamış ve her yıl düzenli olarak ülkemize ziyaretlerde bu-

lunmaktadırlar. Bütün bu gelişmeler sonucunda iç hukukta, yönetsel örgüt yapılanma-

sında, cezaevlerinde ve insan hakları eğitiminde köklü değişiklikler yaşanmaya baş-

lanmıştıtsa.

63 Siyasi Kısıaslar Açısından AB Komisyonu'nun Türkiye Düzenli İlerleme Raporlın için bkz. lÜSİnO. nlr-
kiye'de Demokroıiii, s.l5 vd.

64 Aktel, s. l83.

L]1




