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Sevgili DİSK üyeleri,
Değerli okurlar

Konfederasyonumuz, ..DİSK üyeleri arasında
insan hakları duyarlılığının ve insan haklarına
saygının geliştirilmesi için HERKES İÇİN BÜ
TÜN İNSAN HAKLARI" başlıklı bir proje baş
latmıştır.

Avrupa Komisyonu'nun ••Europe Initiative For
Democracy and Human Rights (Demokrasi ve İn
san Haklan İçin Avrupa İnsiyatifi)" genel proje
si kapsamında ve üyesi olduğumuz Avrupa Sen
dikalar Konfederasyonu (ETUC) ile işbirliği çer
çevesinde başlatılan bu proje 28 aylık bir döne
mi kapsamaktadır.

DİSK Eğitim Dairesi ve üye sendikalanm.ızın
eğitim dairelerinin katkı ve katılımlarıyla oluştu
rulan program ve konu başlıklarıyla uygulamaya
başlanılan eğitim projesi 6 bölgede 300 eğitimci
eğitimini hedeflemektedir.

3 ayrı seminer biçiminde uygulanacak prog
ramlarda işlenen konular birer broşür olarak eği
timci adaylarına ve konuyla ilgili kurum ve ku
ruluşlara dağıtılacaktır.

Eğitimci adaylarımızın hem öğrenme hem de
öğretim aracı niteliği taşıyan bu broşür dizisinin
ilki, A grubu eğitim notları başlığıyla yayınlamış
bulunuyoruz.
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Diğer eğitim notları ve proje kapsarmnda ger
çekleştirilen ..DİSK üyesi işçilerle yapılan insan
haklan araştırması.. sonuçları da en kısa sürede
tamamlanarak yayınlanacaktır.

Sahip olduğumuz hakları sonuna kadar kulla
nabilmeyi öğrenmek, haklarımızı savunmak ve
daha da geliştinnek bir görev olarak önümüzde
durmaktadır.

Bu görevi hakkıyla yerine getirmek için bi
linçli ve inançlı bir mücadele vermek, bunun için
de donanımlı olmak zorundayız.

Kendi alanında bir ilk olan bu çalışmanın ül
kerrıizin önem.li bir sorununun çözümü konusun
da sınıfsal duyarlılığın geliştirilmesi ve demokra
tikleşme yolunda bilinçlemenin yükseltilmesine
önemli bir katla vereceği inancındayız.

DİSK Yönetim Kurulu
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KAVRAMSAL DÜZEYDE-iNSAN HAKLARI VE
ÖZGÜRLÜKLERİ
Üzeyir ATAMAN

İNSAN HAKLARI VE
ÖZGÜRLÜKLERİ
1.

İnsan hakları kavramının, insanın toplu olarak
yaşamaya başlamasından bu yana söz konusu
edildiğini söylemek mümkündür. Ancak hemen
belirtilmelidir ki, insan hakları kavramı diğer rürrı
toplumsal ve insana ilişkin kavramlar gibi dönem
dönem farklı anlamlar içermiş, çok değişik etki
ler altında ve toplumsal gelişme süreçlerine bağ
lı ofar'ak bir gelişme göstermiştir.

GünUmüzde insan hakları ve özgürlükleri ko
nusu oldukça geniş bir çerçeve içinde ele alın
maktadır. Bu çerçeve bir yandan insanın doğuş
tan gelen haklarını ifade ederken, öte yandan bir
toplum içinde yaşamanın sonucu olarak belirli
toplumsal değerleri de içinde t:aşunaktadır.

••özgürlüğün" insanın doğuştan üstlendiği bir
özellik olduğu söylenebilir. Ancak, insanın ••öz
gür olmak için doğduğu" kolaylıkla savunulamaz.
Başka bir deyişle, bir toplumun ..içine doğan" in
san o toplumda kendi ••doğal" yapısına uygun bir
özgürlük ortamını veri olarak bulamaz. Bu özgür
lük ••yaratılması gereken" bir özgürlük durumun
dadır.

GUnUmilzde de dünyanın her yerinde açık bir
gerçeklik sözkonusudur: İnsan, büyük ölçüde bir
bağımlılık ilişkileri ağı içinde yaşamaktadır. Gü
nümilz dünyası; insanın önüne, görilnür yada gö-
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rilnınez; açık yada kapalı; fiziksel ya da düşün
sel çok çeşitli engeller koymaktadır.

İnsan hakları ve özgürlükleri kavramı. bu en
gelleri aşabilmek uğraşının temel araçlarından bi
risidir. Bu arılarrıda insan hakJarı kavramını kişi
nin bireysel ve toplumsal bütünlüğü içerisinde al
gılamak zorunludur. Başka bir anlatımla bireysel
yeteneklerin özgürce geliştirilmesi. ancak bu ge
lişimi sağlayabilecek toplumsal ·koşulların yaratıl
masıyla nıümkündür.

Bu durum insan hakları kavramını kendiliğin
den. bir toplum yapısı içinde gücü elinde tutan
larla. birey olarak insan. arasındaki ilişkilerin ta
nımlanması sürecine yöneltmektedir. Böylece in
san haklan kavramı yönetim. devlet, iktidar or
ganları ile yönetilenler arasındaki bir ilişkiye dö
nüşmektedir.

Ancak bu ilişki yalnızca insanın kendi konu
munu geliştirmeye dönük çabalarıyla sınırlı kal
mamakta, yönetim erkinin insanın doğal yapısı
üzerine yönelttiği baskılara karşı durmayı da içe
ren bir çerçeve taşımaktadır. Özet olarak insan
hakları. iktidar ile insan arasındaki ilişkinin -bu
anlamda bir politik ilişkinin- en anlamlı göster
gesidir.

2.

İnsan haklan kavramı açısından iktidar ile ge
niş anlamıyla insan istekleri arasındaki ilişki iki
yönlü tanımlanabilir. İlk olarak bireysel ya da
toplumsal özelliklerinin gelişimi için insanın yö
netim karşısında ortaya koyduğu özgürlük talep
leri. insan hakları mücadelesinin ve toplumsal de
ğişimin temel dinamiği olarak tanımlanabilir.

Ancak bu taleplere karşılık iktidar genel ola
rak ..hakların düzenlenmesi" eğilimini taşıyacak
tır. Bu düzenleme iktidarın varlığını sürdürebil
mek açısından kabul edilebilir taleplere dönüştür
me amacıyla belli sınırlamalar getirmesi demek-
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tir. Bu düzenlemeler toplumsal gelişmenin her
döneminde o günün koşullarına. genel anlayış ve
eğilimlerine bağlı olarak. bir baskı politikası şek
linde kendisini göstermektedir.

Dolayısıyla fiziksel ve düşünsel varlığıyla
kendisini geliştirme isteğini ifade eden insanın bu
isteklerini toplumsal bir yapıda tanımlaması; ken
diliğinden ve uzlaşmaz nitelikli bir çatışma alanı
oluşturmaktadır. Bu çatışma. daha çok özgürlük
arayışı ile bu özgürlükleri kurallara bağlamak ça
bası arasındaki bir çatışmadır. Çünkü özgürlük
talebi yönetimlere karşıdır. Ancak bu talepleri
düzenleyip kurallara bağlayan da yönetimlerdir.

Bu noktada özel bir statü ortaya çıkar. Hu
kuksal düzenlemeler bu statüyü yaratmanın temel
araçlarıdır. Bu araçlar olumlu ya da olumsuz bi
çimde kullanılabilir. Bu kullanımın ögelerini ise
doğrudan doğruya toplumun kendisini yeniden
üretmesinin yol ve yöntemleri ortaya ~oyar.

Başlangıçta tanımlanan insan hakları kavramı
içinde ..iktidarın nasıl örgütlendiği.. konusunun
hiçbir önemi yoktur. Baskıyla ya da seçimle yö
netimin elde edilip sürdürülmesinin bu anlamda
hiçbir farkı olmaz. Yönetimin mcşruiyetinin bu
lunup bulunmaması da bu anlamda bir önem ta
şımaz.

Ancak sorun insan hakları kavramının ..ne ol
duğu.. olmaktan çıkıp. "nasıl yaşama geçirilece
ği.. biçimine dönüşünce, yönetimin niteliği olağa
nüstü önem kazanır. Hukuksal düzenlemeler yö
netimin özelliklerine göre belirleyici sonuçlar or
taya koymaya başlar. Ancak yine de işin özü de
ğişmemiştir:

Bir insan hakları kavramından söz ediliyorsa,
bu kavram ..kişinin içinde yaşadığı toplumla ve
belirleyici anlamda iktidarla ilişkilerini, kişisel,
medeni. politik, ekonomik. kültürel ve toplumsal
özgürleşmesini sağlayabilecek ve bu alanlarda

DİSK Yayınları



kendisini ifade edebilecek bir çerçeveye oturtabil
mesinin koşullarının yaratrlrnasr" şeklinde tanım
lanabilir.

3.

İnsan hakları kavramını çok gerilere götürmek
olasıdır. 3600 yıl önce Babil'i yöneten Hamura
bi "rrirı '"güçlülerin güçsüzlere haksızlık yapmasını
önlemek için. adaleti ortaya çıkarma" anlayışıyla
tanımlanan düzenlemelerinden başlayarak, çeşitli
dinsel sistemlere dek uzanan bir çerçeve içinde
insan haklarının belli boyutları gözlenebilir.

Konfiçyus •den Aristo ve Ptarorı"a uzanan çiz
gide de benzer değinmeler söz konusudur. Ancak
genel olarak gerek dinsel düşünceler. gerekse fel
sefe alanında daha çok "adalet" arayışı içinde ge
lişen bir tartışma sözkonusudur. Elbette bu yak
laşımla köleci ayaklanma önderi Spartaküs'ün
kendisi de bir insan hakları savunucusudur.

Daha yakın dönemlerde yönetim yetkilerinin
sınırlanması çerçevesinde yaklaşıldığında ise, gi
dilebilecek ilk yer ortaçağ İngiltere'si ve Magna
Carta'dır. Bu gelişme kendisini Batı uygarlığının
değişim çizgisi içinde kapitalizme dek ulaştırmış
ve monarşik yönetimin yetkilerinin sınırlanması
süreci olarak yaşanmıştır. İngiltere de 1628 •de
..Haklar dilekçesiyle.. krallıktan taleplerde bulu
nan parlamento bunun karşılığını 1689'da "Bill
of Rights"la almıştır. Başlangıçta "halktan alınan
vergilerin nerelere kullanıldığının halk tarafından
bilinmesi" isteğinden kaynaklanan bu talepler gi
derek genişlemiş ve yönetimin meşruiyetini sor
gulayan bir anlayış düzeyine ulaşmıştır.

4.

Hiç kuşku yok ki. 1789 Fransız devrinıi be
lirtilen sürecin demokrasi ve insan hakları kav
ranılan çerçevesinde bir doğrultuya yönelmesinin
en önemli belirleyicisidir. Fransız devriminden
sonra insan hakları kavramının daha geniş • bir
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çerik ile yorumlandığını ve yaygınlaşma eğilimi
gösterdiğini söylemek mümkündür. Ancak elbette
bu yaygınlaşmaya ve gelişmeye sürekli engel ol
maya çalışan çok etkili güçlerde söz konusudur.

Bir yandan iletişim kanalları engellenerek, öte
yandan bu iletişim kanailannın kendisi kullanıla
rak toplumların aydınlanması önlenmeye çalışıl
rruştır. Bu engelleme çalışmaları insan hak ve öz
gilrlüklerinin gelişim sürecini belirli ölçüde etki
lemeyi ve yavaşlatmayı başarabilmiştir.

Ancak ne olursa olsun gelişme önlenememiş.
gerek insan hakları bildirgeleriyle, gerekse dinsel
düşüncenin reform ve aydınlanma yollarıyla ka
lıpları kırılarak çok önemli bir değişim sağlan
mıştır. Teorideki gelişme 26 Ağustos 1789'da
ulusal meclis tarafından kabul edilen ..Fransız İn
san Hakları Bildirgesi'ne.. yol açmıştır. Bu me
tin ilk kez ..insanların özgür doğduğunu ve öz
gür kaldığını.. ilan ediyordu.

Özetle insanın fiziksel ve toplumsal varlığını
geliştirme çabası. yönetimle çatışma içinde bir
dönüşüm sürecının yaşanmasını sağlamıştır. Bu
dönüşüm öncelikle yurttaşların devlete karşı daha
özgür bir konuma ulaşma isteklerinden doğmuş.
krallık ve monarşileri gerilerek, ..ilahi yönetim
ler.. yerine ..insani yörıerirrıler'e" dönüşümil hız
landırmış; kapitalizmin siyasal alanda kendisini
ifade etmesi süreciyle birlikte de bireysel özgür
lük alanlarının tanımlanması boyutuna, ulaşmıştır.

5.
Ancak Jan Jak Rousseau ve Montesqieu gibi

temel taşlara dayalı bu yeni düşünceler. parlak
görüntüsüne karşın insana ne ölçüde özgürlük ge
tirdiği konusunda sorgulanması gereken düşünce
ler niteliğindedir. Özellikle liberal düşünce ve bu
düşüncenin içinde tanımlanan insan hak ve oz
gürlilkleri gerçek anlaında bir gelişme sağlamak
tan uzaktır. Öncelikle bu düşünce sistematiği
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gerçek dışı ögelere dayanmaktadır ve tutucu bir
niteliği söz konusudur. Buna bir de liberalizmin
doğasında varolan eşitsizlik özelliği eklendiğinde
liberal düşünce insan hak ve özgürlüklerini sağ
lamakta çok yetersiz kalmıştır.

Görüntüde ..özgür.. olmalarına karşın. ilk sa
nayileşme hareketleriyle birlikte ortaya çıkan iş
çilerin karşı karşıya kaldıkları dunım. deyim ye
rindeyse. liberal düşüncenin gerçek iç yüzünü
açıkça ortaya koymuştur. Özgür ama aç. yoksul
ama güvencesiz insanların varlığını veri olarak
öngören bir düşünce sistemi. özgürlük iddiasını
çok fazla sürdürememiştir. Bu durum Charles
Dickens ve Emile Zola"rurı romanları başta ol
mak üzere. 17-18.yüzyılın edebi yapıtlarının bir
çoğunda açıkça ortaya konmuştur.

Bu gelişmeler Marks'ın bir toplumsal sistem
önermesinin de temellerini oluşturmuştur. Çünkü
liberal eğilim zincirlerinden başka kaybedecek
hiçbir şeyleri olmayan insanları özgürleştirici bir
nitelik taşımadığı gibi. bunu yapmayı düşüncede
bile öngörmemiştir.

Böylece insan hak ve özgürlükleri kavramı
kapitalizm koşullarında ve toplumsal mücadele
içinde biçimlenmeye başlamıştır. Fransa'da 1848
ayaklanmaları. Komüncülerin 187 I isyanı. 19 I 7
Sovyet devrimi gibi halkalar kapitalizmin liberal
eğiliminin önemsemediği ya da öngöremediği ge
lişme özelliklerinin sonucu olarak ortaya çıkmış
lardır.

6.

İnsanların büyük çoğunluğunun yoksulluğu ile
küçük bir azınlığının çok zenginleşmesi birarada
olunca bu çelişkilerden doğan yeni insan haklan
kavramının içeriği ulusal ve uluslar arası düzey
de ekonomik ve sosyal haklar boyutuna ulaşmış
tır. Bir yandan güvenlik ve eşitlik arayışı. öte
yandan bireysel özelliklerini geliştirebilme kaygı-
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sı insan haklan kavramını iki bacaklı bir yapıya
dönüştürmüştür.

Artık talep edilen bir yandan doğuştan gelen
insancıl özelliklerin gelişmesinin önündeki engel
lerin kaldırılması ve yaşama hakkı başta olmak
üzere düşünce ve inanç özgürlüklerinin vazgeçil
mez talepler olarak öne sürülmesidir.

Ancak hemen yanına ekonomik ve sosyal
alanlardaki talepler eklenmiş. çalışma, örgütlen
me. insanca yaşama, fiziksel özelliklerine göre
davranışlar talep etme eğilimleri belirginleşmiştir.
Bu durum insan hakkı ve özgürlüğü kavramını
bireylerin ve halkların özgürlüğü kavramına yiik,
seltmektedir. Son zamanlarda açıklanan ulusal ya
da uluslar arası insan hakları bildirgelerinin tü
mü. insanı bir bütün olarak ele almakta. ancak
aynı zamanda kadın. çocuk, göçmen. işçi, öğren
ci. tüketici. yabancı gibi varlık özelliklerini ta
nımlayan olgular şeklinde de düzenlemektedir.

Bu aşama herhalde insanın doğuştan sahip ol
duğu yeteneklerini geliştirme olanaklarının. ancak
bu tür varolma biçimlerini toplumsallaştırrrıakla
ve kurumsallaştırmakla güvenceye alınabileceğinin
anlaşılmasıyla ulaşılan bir aşamadır.

Özellikle 20.yüzyılın dinamikleriyle insan hak
ları kavramına yaklaşıldığında, ! .Dünya Sava
şı "mrı gerçekleştiği yüzyılın başlarında, «çoğunlu
ğun oyuna dayalı demokratik bir yönetim örgüt
lenmesinin bir çok sorunu çözebileceği" şeklinde
ki yaklaşımın egemen olduğu görülür. Bu eğilim
tiranlara. imparatorlara ve padişahlara bakıldığın
da gerçek bir demokrasiyi tanımlar gibi görün
müştür.

Ancak 2. Dünya Savaşı'na yol açan gelişme
lerin aynı anlayışın bir uzantısı olarak ortaya çık
tığı da açıktır. Hitler'in °Demokrasi oy rejimidir,
seçmen çoğunluğunun oyu da benden yanadır..
dediği bilinmektedir. Ancak bu şekildeki bir hak
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arayışı ve demokratikleşme algılayışının dünyanın
tanıdığı en zalim diktatörlüklerden birisini doğur
du da açıktır.

Bu anlaında 20.yüzyılın ikinci yarısında de
mokrasi kavramı yeni bir anlam kazanarak yaşa
yagelmiştir. Bu yeni anlayış içinde sadece oy ço
ğunluğuna dayanan iktidarlara...çoğunluk dikta
törlüğü.. adı takılmış. gerçek bir demokrasinin
evrensel olarak tanımlanan insan hak ve özgür
lükleri temelinde kurulabileceği gerçeği ifade
edilmeye başlanmıştır.

Bu açıdan bir döni.im noktası olarak .. 1 Ağus
tos 1 975 tarihli Helsinki Konferansı Sonuç Bel
gesi.. anılmalıdır. Bu. belgede insan hak ve öz
gürlüklerine aykırı davranış ve bu aykırılıkların
ortadan kaldırılması sorunu. bir ülkenin iç soru
nu olmaktan çıkmış. evrensel bir boyutta tanım
lanmıştır.

Günümüzde artık gerek Birleşmiş Mi11etlerin
insan haklarına ilişkin düzenlemeleri. gerek Ulus
lar arası Çalışma Örgütü'nün çalışanların hak ve
özgürlüklerini söz konusu eden ve evrensel ge
çerlilik öngören düzenlemeleri. gerekse Avrupa
Birliği'nin bütünleşme çabaları içinde ortaya çı
kan birçok bildirge ya da metin, insanların dev
let tarafından meşru gerekçeler öne sürülerek de
olsa varlığının ortadan kaldırılamayacağını ifade
eden bir noktaya dek ulaşmıştır.

Kamu otoritesi ya da toplumun yargı organ
ları herhangi bir nedenle insan varlığını ortadan
kaldırmaya yetkili olamaz. Bu şekilde başlayan
bir insan hak ve özgürlüğü kavrayışının, insanın
doğal yapısında varolan fiziksel ve düşünsel ta
lepleri ile toplumsal ihtiyaç ve örgütlenmelerine
nasıl bir gelecek çizeceği de genel ölçülerde be
lirlenmiştir.

Belki günümüzde sorun artık insan hakları
kavramının geniş boyutlarıyla tanımlanması ol-
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maktan çıkmış, ilk kez insan haklannın gerçek
leştirilmesi sorununa tam olarak dönüşmüştür. Ar
tık anlaşılmaktadır ki. insan hakları sorununa
geleceğe dönük olumlu bir çözüm üretebilmenin
ön koşulu insanlar arasındaki eşitsizliklerin azal
tılması ve doğal olmayan nitelikteki dengesizlik
lerin yok edilmesidir.

EK: İNSAN HAK VE
ÖZGÜRLÜKLERİNE İLİŞKİN TEMEL
BELGELER
1- Uluslararası Çalışma Örgütü Anayasası ve

Uluslararası Çalışma Örgütü'niln Hedef ve Amaç
larına İlişkin Bildirge (Philadelphia Bildirgesi)

Anayasa'nın Kabulü : 1919
Bildirgenin Kabulil : 1944
Türkiye'nin Anayasayı Kabulü : 27.05.1946

2- Birleşmiş Milletler Antlaşması
Kabul Tarihi: 26 Haziran 1945
Türkiye'nin onay tarihi: 15 Ağustos 1945

3- İnsan Haklan Evrensel Bildirgesi
Kabul Tarihi: 10 Aralık 1948
Türkiye'nin Kabul Tarihi: 6 Nisan 1949

4- İnsan Haklan Avr'upa Sözleşmesi veya İn
san Hakları ve Temel Özgürlüklerini Koruma
Sözleşmesi

Kabul Tarihi: 4 Kasım 1950
Yürürlük Tarihi: 3 Eyltil 1953

5- Kadınların Siyasal Haklarına İlişkin Sözleş-
me

Yürürlüğe Giriş: 7 Temmuz 1954
Türkiye'nin Kabul Tarihi : 25 Mayıs 1959

6- Çocuk Hakları Bildirgesi
Kabul Tarihi : 1959

7- Avrupa Sosyal Şartı veya Avrupa Sosyal
Haklar Sözleşmesi

Kabul Tarihi: 18 Ekim 1961
Bakanlar Kurulu Karar Tarihi: 7 Ağustos 1989
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8- Toplumsal Gelişme ve Kalkınma Bildirge-
si

Kabul Tarihi : 1 I Aralık I 969

9- Heslinki Konferansı Sonuç Belgesi
Kabul Tarihi : 1 Ağustos 1975

1O- Kişi Hakları ve Siyasal Haklar Uluslara
rası Sözleşmesi

Kabul Tarihi : 23 mart. 1976

1 1 - Kadınlara Karşı Her Çeşit Ayrımcılığın
Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi

Kabul Tarihi : 03.10.1985
Türkiye•nin Kabul tarihi : 24.07.1985

12- İşkencenin ve İnsanlıkdışı veya Onur Kı
ncı Davranışın veya Cezanın Önlenmesine İlişkin
Avrupa Sözleşmesi

Kabul tarihi : 26 Haziran 1987
Bakanlar Kurulu Tarihi :26 Şubat 1988

YARARLANILAN KAYNAKLAR
KAPANİ, Münci: İnsan Haklarının Uluslara

rası Boyutları, Ankara, 1987

LILLICH. Newman: Intarnational human
Rights Problems of Law and Policy, Bosrorı, To
rorıto, 1979

SENCER. Muzaffer: Belgelerle İnsan Hakları,
Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.

Yayın No: 144, Genel Dizi, 21. İstanbul.
1988

TAŞKENT. Savaş (D): İnsan Haklarının Ulus
lar arası Dayanakları (Örgütler ve Belgeler). Be
lediye-İş Sendikası Yayınlan, Hazar Basım ve
Yayım A.Ş .. İstanbul, 1991

SAVCI. Bahri: Yaşam Hakkı ve Boyutları,
A.Ü.S.B.F Yayınları

MOURGEON, Jacques: İnsan Haklan. Presses
• Unıverstaıres De France (Yeni Yüzyıl Yayınları)
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ÇEŞİTLİ
DÜZEYLERİYLE İNSAN
HAK VE
ÖZGÜRLÜKLERİ:
Sedat KAYA

KİŞİSEL VE SİYASAL HAKLAR,
KOLLEKTİF HAKLAR,
DAYANIŞMA HAKLARI
İnsan hak ve özgürlükleri, tarihsel süreç için

de, belirli mücadeleler sonucunda ve çeşitli aşa
malardan geçilerek edinilmiş ve tam bir bütün
sellik içinde ele alınması gereken, tüm insanlığın
ortak ve vazgeçilemez türden kazanımlarıdır. Hiç
bir· insan hak ve özgürlüğü. tek başına fazlaca
bir anlam ifade etmemektedir. teker teker her bir
insan hak ve özgürlüğünü anlamlı kılan. bir hak
ve özgürlükler bütünü içinde yer alıyor ve bu bü
tünü tamamlıyor olmasıdır.

İnsan hak ve özgürlükleri kavramı dinamik
bir içeriğe sahiptir. İnsanlığın sürekli ilerlemesi,
toplumsal yapıların ve insan gereksinimlerinin ge
lişmesi ve değişmesi. insan hakları taleplerinin
çeşitlenmesi ve zenginleşmesini de beraberinde
getirmiştir. Hakların kazanımı. aynı zamanda ge
ri dönülmez bir süreci de. tanımlamaktadır.

İnsan hak ve özgürlüklerinin içeriğini oluştu
ran tüm unsurlar. birbirleriyle ayrıştırılması ola
naksız kürden bir ilişki içerisindedir, iç içedir ve
birbirlerinin üzerinde yükselmişlerdir. Ancak ko
nunun tam bir bütünsellik içinde ele alınması ge
reği ve bu haklar bütününü oluşturan unsurların
birbirinden soyutlanamaz ve bütünden aynştınla
rrıaz nitelikte oluşu. insan hak ve özgürlükleri
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kavramına ilişki belirli sınıflandırmalar yapılabil
mesinin önünde bir engel oluşturmamaktadır.

İnsan hak ve özgürlüklerj uğrunda sürdürülen
mücadele ve bu bağlamda yaşanan tarihsel süreç.
insan hak ve özgürlüklerini üç ayrı düzeyde ele
alabilmeyi olanaklı kılmaktadır. Köleliğe ve din
sel dogmalara karşı yürütülen hak talebi mücade
lesi ve aristokrasi-burjuvazi çatışnıası. Kişisel ve
Siyasal Haklan. bu haklar bütünü Ekonomik.
Sosyal ve Kültürel Hakları, bu haklar da Daya
nışma Haklarını doğurmuştur.

KİŞİSEL VE SİYASAL HAKLAR
Kişisel ve siyasal haklar, birinci kuşak insan

hak ve özgürlükleri olarak nitelenen temel hak
lardır ve bireylerin, devletin karışmaması ve do
kunmaması gereken haklarını içermektedir. Bu ni
teliği nedeniyle. ..olumsuz/negatif statü hakları"
ya da "koruyucu haklar" olarak da tanımlanan bu
haklar bütünü içinde şunlar yer almaktadır:

Kişi özgürlük ve güvenliği hakkı

Tüm insanlar özgürdür ve yaşamlarının sonu
na kadar bu özgürlüklerini korumak, insanların
insan olmaktan kaynaklanan en temel ve doğal
hakkıdır. Yine aynı şekilde, güvenli bir yaşam
sürdürme hakkı da bu kapsamda yer alır. Siya
sal iktidarlar insanların özgürlüklerine müdahale
edemez ve güvenliklerini olurnsuz anlamda etki
leyecek yönde eylem ve edimlerde bulunamaz.

Kölelik ve kulluk yasağı

İnsan hakları mücadelesi, bir eşitlik, hak ve
özgürlük mücadelesidir. Bu anlamda. kölelik, kul
luk ve benzeri türden hiçbir uygulama, hiçbir su
rette kabul edilemez. İnsanlar köle ya da kul edi
nilemez ve köle ya da kul olarak çalıştırılamaz
lar.
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Düşünce özgürlüğü

İnsanı tüm diğer canlılardan ayıran temel
özellik, düşünmesi ve düşüncelerini ifade edebil
mesidir. İnsanların düşünebilmeleri ve düşüncele
rini ifade edebilmeleri için olabildiğince özgür ol
maları ve bu nedenle de, bu özgürlük alanına
devletin olumsuz yönde müdahale etmemesi, ak
sine bu özgürlükleri güvence altına alacak şek.il
de işlevsel olması gerekmektedir.

Dernek kurma ve toplanma hakkı

İnsanlar, benzer düşünceleri paylaştık.lan in
sanlarla bir araya gelmek, ortak hak ve çıkarla
rını korumak ve geliştirmek amacıyla dernekler
kurmak hakkına sahiptir. Bu bağlamda, toplantı
lar düzenleyerek, ya da toplantılara katılarak., or
tak hak ve çıkarları yönünde eylem ve etkinlik
lerde bulunabilirler.

Mülkiyet hakkı

İrısarıtar mülkiyet edinme hakkına sahiptir.
Devlet bu hakkı insanların elinden alamaz ve
mülkiyet edinebilmelerinin önünde bir engel oluş
turamaz.

Din ve inanç özgürlüğü

İnsanlar dini inançları bağlamında bütünüyle
özgürdür. Herhangi bir dinin ya da inanç siste
minin mensubu olmaya, ya da mensubu oldukla
rı din ya da inanç sistemini terk etmeye zorla
namaz. Din ve inançlarının gereklerini yerine ge
tirmelerine engel olunamaz.

Yasa önünde eşitlik hakkı

İnsanlar, sınıfsal ya da sosyal kökenleri. etnik
aidiyetleri, dilleri, dinleri ya da cinsiyetleri, top
luın içindeki konumlan ya da gelir düzeyleri her
ne olursa olsun yasa önünde eşittirler. Bu bağ
lamda, olumlu ya da olumsuz yönde hiç kimse
ye ayrımcılık yapılaınaz.
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Kamu yönetimine katılma ve kamu
hizmetine giriş hakkı
İnsanlar. bizzat ülke insanının gereksinimleri

karşılamak arrıacryfa oluşturulmuş olan kamu yö
netimine katılma ve kamu hizmetlerinden yarar
lanma hak.kına sahiptir. Siyasal iktidarlar, bu hak
kın tam anlamıyla ve eşitlik içerisinde kullanıl
masının önüne engel oluşturamaz.

Gizli, serbest ve eşit oy hakkı
SeçimJ,er. siyasal iktidarların belirlenmesinin

ve siyasal karar alma süreçlerine katılımın en
önemli mekanizmasıdır. Bu bağlamda. tüm insan
lar eşit oy hakkına sahiptir ve bu hakkı tam bir
serbesti içinde kullanırlar. Eşit oy hakkının
önemli bir diğer unsuru da. gizliliktir. Oy gizli
olarak verilir ve hiç kimse. yapmış olduğu terci
ği .açıklama zorlanamaz.

Özel yaşaın, aile, konut ve haberleşmenin
gizliliği ve dokunulmazlığı

İnsanların özel yaşamları. aile düzenleri
konutları ve haberleşmeleri. tamamıyla kendiler
ine ait olan, gizli ve mahrem alanlarıdır. Bu
alanlarda tam bir kişiye aitlik ve dokunulmazlık
söz l:conusudur. Devlet. kesinlikle bu alanlara
müdahale etmemek ve tanımlanan bu düzeydeki
gizliliğe saygı göstermek durumundadır.

Yer değiştirme ve oturma özgürlüğü

İnsanlar yaşadıkları ülke içinde. istedikleri
yerde ikamet etmek. istekleri uyarınca ikamet
yerlerini değiştirebilmek ve seyahat edebilmek
hak.kına sahiptir. Hiç kimse belirli bir yerde ika
met etmeye ya da ikamet ettiği yeri değiştirme
ye zorlanamaz.

İnsan haklan mücadelesinin ilk aşamasında
edinilmiş olan ve bu nedenle de birinci kuşak in
san hakları olarak da adlandırılan bu hak ve öz
gürlükler, bütünüyle birey merkezlidir ve herhan-
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gi bir toplumsal boyut içermemektedir. Bireyi
devlete karşı korumakta, devleti sınırlandırmakta
ve bireylere. devletin. toplumun ve üçilncil kişi
lerin dokunamayacağı. özel ve bağımsız bir ey
lem alanı sağlamaktadır. Devlet. bireyin kendi is
teğiyle içeriğini belirlediği bu özel alana gireme
mekte. yalnızca yapacağı düzenlemelerle. bu hak
ve özgürlüklerin kullanılmasını kolaylaştırıcı yön
de sürece katkı verebilmektedir.

KOLLEKTİF HAKLAR
(EKONOMIK, TOPLuMSAL VE
KÜLTÜREL HAKLAR)
İkinci kuşak insan haklan olarak da tanımlan

makta olan bu hak ve özgürlükler bütünü. işçi
sınıfının siyasal ve toplumsal eşitsizliklere tepki
si. karsı koyması ve savaşımı ile kazanılmıştır.
Bu hak ve özgürlüklerin ortaya çıkışının temelin
de, sanayi devrimi. bu ekonomik ve sosyal dö
nüşümün yarattığı ve derinleştirdiği sosyal sınıf
lar arasındaki sosyal eşitsizlikler ve işçi sınıfının
bu eşitsizliklere gösterdiği tepki ve eylemleri bu
lunmaktadır.

Birinci kuşak insan hak ve özgilrlilkleri, bire
yi merkez almakta ve bu nedenle de, soyut ve
biçimsel türden bir eşitlik, özgürlük ve hak an
layışının ötesine geçememektedir. Prensipte, eşit
lik ve özgürlük herkese tanınmakta. ancak herkes
hak ve özgürlüklerden eşit şekilde yar-ar'Iarrarrra
maktadır. Kollektif insan hak ve özgürlükleri. bir
yanıyla. özellikle bu alandaki mevcut çelişkiyi
ortadan kaldırıcı ve ilke düzeyinde tanımlanan
soyut hak ve özgürlüklere somut anlam ve içe
riğini kazandırıcı nitelikte. kişilere. devletten
olumlu bir davranışta bulunmasını isteme yetkisi
veren haklardır ve ekonomik. yönden güçsüz ke
sim ve sınıfları korumayı amaçlamaktadır. Bu
haklar "isteme hakları.. ya da "olumlu statil hak
lan.. olarak da tanımlanmakta ve devletin. çeşit
li süreçlere olumlu yönde karışmasını. edimlerini
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kamu hizmeti olarak yerine getirmesini gerekli
kılmaktadır.

Hak ve özgürlüklerin bu düzeyinde devlet,
yalnızca soyut düzeyde hak ve özgürlükleri ta
nımlamak ve kabulle yetinmemekte, özellikle ça
lışma ilişkileri ve çeşitli düzeylerdeki toplumsal
eşitsizliklere, güçsüzlerin yararına olacak yönde
müdahale etmekte ve olumlu edimlerde bulun
maktadır.

Bu düzeydeki hak ve özgürlükler bütününün
temelinde ••sosyal eşitlik" düşüncesi yatmaktadır
ve bireyci öğretinin soyut eşitlik anlayışının sos
yalleştirilmesi amaç edinilmektedir. Bu amaç,
devletin karışmamasıyla değil, müdahale ederek
olumlu bir edimde bulunmasıyla gerçekleşebilir.
Bu nedenle, kollektif hakların çoğu, devlete kar
şı ..alacak hakkı" doğuran, devletin seyirci kal
mayıp olumlu yönde müdahalelerde bulunmasıyla
gerçekleşen, pozitif statü hakları, isteme hakları
dır. Amaç, hak ve özgürlüklerden somut biçim
de yararlanmayı sağlayacak ekonomik ve maddi
olanakların yaratılmasıdır.

İnsan hak ve özgürlüklerinin ikinci düzeyini
odıaştur-arı ekonomik, toplumsal ve kültürel haklar:

Çalışma hakla
İnsanlar çalışma hak.kına sahiptir ve bu hak

kın kullanımının önüne engel oluşturulamaz. Her
ne sebeple olursa olsun, hiçbir insanın çalışma
hakkı elinden alınamaz. Devletler, bu hakkın
kullanımını olanaklı kılmak ve kolaylaştırmak
aınacıyla, gerekli ortamı yaratmakla yükümlüdür.

İşini özgürce seçme ve işsizlikten korunma
hakla
İnsanlar işlerini özgürce seçme ve işsizlikten

korunma hakkına sahiptir. Hiçbir insan herhangi
bir işte çalışmaya zorlanamaz, ya da bilgi, bece
ri ve yetenekleri uyarınca seçeceği herhangi bir
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işte çalışmasına engel olunamaz. Aynı zamanda,
işsizlikten korunmak bir insan hakkıdır. Bu bağ
lamda devletler gereken önlemleri almakla yü
kilmlüdürler.

Eşit çalışına karşılığında eşit ücret baldo

insanlar eşit çalışma karşılığında eşit ücret al
ma hakkına sahiptir. Bu bağlamda, hiçbir surette
ayrımcılık. yapılamaz.

Adil • ve elverişli ücret hakkı

insanların çalışmaları karşılığında almış olduk
ları ücretler, adil ve yaşamlarını sürdürebilmeleri
açısından yeterli ve elverişli olmak durumunda
dır. İnsanların yoksulluk ve sefalet ücretleriyle
çalıştmlmalan bu bağlamda bir insan hakkı ihla
lidir.

Dinlenme, eğlenme ve ücretli tatil hakkı

Çalışan insanlar, günlük, haftalık ve yıllık ça
lışma süreleri içinde, dinlenme ve ücretli tatil
yapma hakkına sahiptir. Aynca, kendilerine za
man ayırabilmelerine , eğlenebilmelerine olanak
tanıyacak koşulların yaratılması gerekir.

Sağlık ve refah içinde yeterli bir yaşam
düzeyi hakkı

Sağlıklı ve refah içinde insanca bir yaşam dü
zeyine sahip olmak tüm insanların hakkıdır. Tüm
insanlar için böylesi bir yaşam: düzeyinin temini
sürecinde, devletlere son derece önemli görevler
düşmektedir.

Eğitim hakkı

Devletler, yurttaşlarının eğitim haklarını kulla
nabilmeleri için gerekenleri yapmakla yükümlü
dür. Bu bağlamda, gerekli teknik ve idari düzen
lemeleri yapacak, eğitim kadrolarını yetiştirecek
ve tüm yurttaşların yararlanabilmeleri için en el
verişli ortamı sağlayacaktır.
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Sosyal güvenlik hakkı

Sosyal güvenlik. bir ayrıcalık ya da lüks
değil. tam anlaınıyla bir insan hakkıdır. Bu
bağlamda devletlere çok önemli görevler düşmek
tedir. Devletler yurttaşlarının bu haktan tam
anlaınıyla ve eksiksiz yararlanabilmeleri için,
gereken her türlü düzenlemeyi ve denetimi yap
makla yükümlüdür.

Sendikal hak ve özgürlükler

Sendikal hak ve özgürlükler de sosyal güven
lik hakkına benzer bir anlam ve içeriğe sahiptir.
İnsanlar. sendikalar kurmak ya da varolan sendi
kalara üye olmak hakkına sahiptir. Sendikaları
aracılığıyla, çalışma koşullan ve ücretlerini belir
leyebilmek için. işverenleriyle özgürce toplu pa
zarlık görüşmeleri sürdürebilirler. Bu bağlamda,
eğer koşullar gerektiriyorsa grev yapmak onların
en doğal hakkıdır. Devletler. bu alana değinilen
hak ve özgürlüklerin kullanımını kolaylaştıracak
yönde müdahale etmekle ve gereken düzenleme
leri yapmakla yükümlüdürler.

Konut hakkı

İnsanlar. insan onuruna yaraşır ve sağlıklı bir
yaşama elverişli düzeyde bir barınma ve konut
hakkına sahiptir. Yurttaşlarının değinilen niteliğiy
le konut hakkından yararlanabilmesi için, devlet
lere önemli görevler düşmekte, bu alanda işlev
sel olması ve sürece olumlu yönde müdahale et
mesi gerekınektedir.

Toplumun kültürel yaşaın ve etkinliğine
katılma hakkı
Kollektif hakların kapsamına giren önemli bir

boyut da kültürel haklardır. İnsanlar yaşadıkları
toplumun kültürel yaşamına ve bu bağlamdaki
her türlü etkinliğe katılma hakkına sahiptir. Ge
rekçesi her ne olursa olsun, insanların bu çerçe
vedeki hak ve özgürlüklerden yararlanamamaları,
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insan hak ve özgürlükleri bağlamında bir eksilc
lik ve noksanlık anlamı taşımaktadır.

DAYANIŞMA HAKLARI
İnsan hak ve özgürlüklerinin üçüncü düzeyi

ni, dayanışma hakları oluşturmaktadır. Literatilr
de, "'yeni haklar.. ya da ...halkların haklan" ola
rak da tanımlanmakta olan bu üçüncü kuşak hak
lar, özellikle insan haklarının evrensel özelliğini
ön plana çıkarmakta ve insan haklarının yalnız
ca devletlerin bir iç işi olmadığını ortaya koy
maktadır.

Dayanışma hakları belli bir topluluk halinde
yaşam anlayışını yansıtır. Ayırıcı özelliği. insan
için gerekli olan dayanışma ortamını yaratabil
mektir ve insancıl bir toplum yaşamı düşüncesi
ni ifade eder. Hem bireylere, hem de toplumun
tilmüne aittir. Bu hakların gerçekleşmesi rçrrı ,
yalnızca devletin karışması ve müdahalesi yeter
li değildir, aynı zamanda birey ve toplumsal
grnpların da çaba göstermesi gerekir. Toplumda
yaşayan herkesin çabalarını birleştirmesini ve top
lumsal ortakların etkin biçimde sürece katılımla
rını şart koşar.

Dayanışma hakları. bir yanıyla. teknolojik ve
bilimsel ilerlemenin kaynaklık ettiği çeşitli sorun
lar karşısında, insanlığın kollektif tepkisidir. Ör
neğin, insanlık, doğal çevrenin, kontrolsüz en
düstriyel büyüme nedeniyle tahrip edilmesi ve tü
ketilmesi karşısında tepki göstermekte ve sağlık
lı bir çevrede yaşam hakkı talep etmektedir.

Dayanışma hakları;
Barış hakkı
Barış tüm insanlığın özlemi ve ortak talebi

dir. İnsanlar yalnızca kendi ülkeleri ve yakın çev
relerinde değil. aynı zamanda tüm dünyada barış
istemekte ve bu uğurda mücadeleler sürdürmek
tedir. Savaşların yol açtığı yıkım ve acılar, yal-

DİSK Yayınlan 25



nızca kendi coğrafyaları içinde sınırlı kalmamak
tadır. Bu anlamda, tüm ülkelerin yurttaşları barış
talebinde bulunmayı bir hak olarak görmekte ve
bu uğurda ortak mücadele sürdürebilmenin uğra
şını vermektedir.

Çevre hakkı
Denetimsiz sanayileşme çevre üzerinde çok

ağır tahribatlara yol açmıştır ve halen de tahri
batlara yol açmaya devam etmektedir. Sermaye
darların aşırı kar hırsları ve doğal çevreyi hiçbir
maliyete katlanmaksızın kullanabilecekleri bir
kaynak olarak görmeleri. doğal çevrenin tehlike
li düzeyde tahrip edilmesinin ana nedenidir. An
.oak insanlar. artık bu konuda sessiz ve duyarsız
kalmamakta. sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre ta
lebinde bulunmayı bir hak olarak kabul etmekte
dir.

Gelişme hakkı

Yoksul ülkelerin yaşamakta oldukları ekono
mile, ticari ve toplumsal sorunlar. dünya ölçeğin
de çeşitli düzeylerde· tepki ve duyarlılıkların ge
lişmesine kaynaklık etmiştir. Günümüzde, yaygın
olarak kabul edilen görüş, ülkelerin ekonomik ve
sosyal gelişme hakkına sahip oldukları yönünde
dir. Bu bağlamda, değinilen düzeyde gelişmenin
temini ve sürekliliği için tüm ülkelere sorumlu
~uk. düşmektedir.

Halkların kendi duruınlarını özgürce
belirleme hakkı

Dünya halkları kendi durumlarını özgürce be
lirleme hakkına sahiptirler. Halklar kendi rızaları
olmaksızın. başka bir diğer halkın egemenliği ya
da boyunduruğu altında yaşamak durumunda bı
rakılamaz.

Herkesin insanlığın ortak mal varlığından
·yararlaillna hakkı

İnsanlık uluslar ve devletlerin ötesinde ve
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bunların. tümünü kapsayan bir Ost kimliği ifade
eder. Bu nedenle tüm insanlar insanlığın ortak
mal ve kültürel varlığından eşit düzeyde yarar
lanma hakkına sahiptir.
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INSAN HAKLARI...,
BAGLAMINDA
İŞÇİ HAKLARI
Asalettin ARSLANOĞLU

İnsan Hak ve Özgilrlilklerinin farklı düzeyler
de değerlendirildiğini ve üç kuşak halinde genel
lediğini biliyoruz. Bu Hak ve Özgürlükler. Birin
ci Kuşak Haklar (Kişisel ve Siyasal Haklar'da
denilmektedir), İkinci Kuşak Haklar (Kolektif
Haklar'da denilmektedir) ve Üçüncü Kuşak Hak
lar (Dayanışma Hakları'da denilmektedir) olarak
tarif edilmektedir.

İkinci Kuşak Haklar olarak belirtilen haklar(
kolektif haklar), ekonomik, sosyal ve kültürel
haklardan oluşmak.tadır. İkinci Kuşak Haklar,
özünde sosyal adaleti sağlamaya, sosyal eşitsiz
likleri azaltmaya. toplum içinde ekonomik bakım
dan zayıf olan kişileri, sınıfları ve grupları koru:...
maya yönelik olarak düzenlenmiş olan haklardır.

Sosyal güvenlik. adil ücret, asgari ücret. sağ
lık. çalışma hakkı. sendikalı olma hakkı. toplu
pazarlık hakkı ile sözleşme ve grev hakkı gibi
•sosyal-ekonomik fıaklar" ile düşüncenin çeşitli
yollarla açıklanması. bilim ve sanatı öğrenme
hakkı. eğitim hakkı gibi "küfrürel haklar' ikinci
kuşak haklar demetini oluşturmak.tadır.

Birinci ve İkinci Kuşak Haklar olsun Üçüncü
Kuşak Haklar olsun. insan olarak elbette işçileri
(çalışanları) ilgilendirmektedir. Hakların içeriğine
bakıldığı zaman ise çalışanlar olarak daha fazla
sıyla ikinci kuşak hakların bizi ilgilendirmekte ol
duğunu rahatça görmemiz mümkündür. Şimdi kı
saca konunun bu yönünü ele almakta fayda var.

İkinci Kuşak Haklardan birisi sosyal güvenlik
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hakkıdır. Toplumun bir üyesi olarak herkesin sos
yal güvenliğe hakkı vardır iddiası, insanlık açı
sından çok önemli bir iddiadır.

Ülkemizde. çalışmakta olan insanların en az
yarısının sosyal güvenlik hakkından yoksun oldu
ğu yalnız sendikacılar tarafından değil, zaman za
man işverenler ve hatta htikümet temsilcileri ta
rafından da dile getirilmektedir. Bu tespit yalnız
ca ülkemize has bir durumu olmayıp. dünyanın
pek çok ülkesindeki durumu da ifade etmektedir.
Sosyal güvencenin en. üst düzeyde sağlanmış ol
duğu Batı Avnıpa ülkelerinde bile. son yıllarda
sosyal güvenliği asgarileştirme çalışmaları hız ka
zanmıştır.

Sosyal güvenliği. üretim maliyetini artırıcı
kalemler arasında sayarak tasfiyesine yönelik ça
lışmalar yürütenlerin, temel insan haklarından bi
risini ortadan kaldırmaya çalıştığı tüm emekçiler
tarafından bilinmelidir.

Her bireyin onurlu bir ·şek.ilde ve kişiliğinin
serbestçe gelişmesi için gerekli olan ekonomik,
scısyal ve kültürel birik.imlerden yararlanma hak
ki vardır. Bu hakkı kullanırken. ulusal çaba ve
uluslararası işbirliği yolu da dahil olmak üzere,
her devletin örgüt ve kaynaklarıyla orantılı ola
rak katkı sağlayacağı göz ardı. edilmemelidir.

Ülkemiz açıamdarı durumun değerlendirmesini
yapacak olursak, bireyin kişiliğinin onurlu bir şe
kilde gelişimi için ekonomik, kültürel ve sosyal
haklardan ne oranda yararlandırıldığını sorgula
mamız gerekmektedir. 12 Eylül öncesi DİSK'e
bağlı sendikaların yapmış olduğu toplu Sözleşme
lerde bu konunun yer almakta olduğu, üyelerimi
zin sinema-tiyatro, gazete-kitap gibi kültürlenme
araçlarına ulaşması sağlamak için toplu sözleşme
lerde düzenlemeler yapıldığı görülmektedir. Bu
hakkın kullanımı, çalışanların özgür bireyler ola
rak yetişmesini sağlayacak ve önemli sonuçlar
doğuracak bir durumdur.
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İkinci Kuşak Haklar. herkesin çalışma hakkı
nı, işini özgürce seçme hakkını. adil ve elveriş
li koşullarda çalışma ve işsizlikten kon.ınma hak
kını da tarif etmektedir.

İşsizliğin ve açlığın baskısı altında kalmış in
sanların, uzmanlık alanı veya yeteneklerini ifade
edemeyecekleri alanlarda çalışmak zorunda kal
dıkları. böylece temel insan haklarından sayılan
bu haklarını kullanamadıkları ortadadır. Israrla
uzmanlık alanına veya ilgi alanına uygun iş is
teyen veya çalışmakta olduğu işi değiştirmek is
teyen her bireyin. temel bir insan hakkını kullan
mak istediğini bilmek ve bu bilinci çevremizde
yaymak zorunluluğumuz vardır ama önce bu hak
kı kendimiz bilincimize çıkartmalı. kendimiz ka
bul etmeliyiz.

Bu hakkın tarifi yukarıda saydıklarımızla da
sınırlı değildir; her insanın doğuştan getirdiği gi
zil güçlerinin (yeteneklerini) açığa çıkartacak
alanlarda desteklenmeye ve bu yönilnü geliştirme
ye de hakkı olduğunu bilmeliyiz. Bunun rçrrı ,
okul öncesi eğitimden başlayarak. her bireye. is
tek ve ilgi alanına yönelik eğitim hakkı sağlama
zorunluluğunun da temel insan haklarından oldu
ğunu iyice kavramanuz gerekmektedir.

Eşit işe eşit ücret hakkı. çalışan herkesin.
kendisine ve ailesine, insanlık onuruna yaraşır bir
yaşam sağlayacak, her türlü sosyal koruma yol
larıyla da desteklenmiş adil ve elverişli bir ücret
alma hakkı ile birlikte İkinci ~uşak Haklar ara
sında sayılmaktadır.

Eşit işe eşit ücret hakkı, esas olarak cinsiyet
ayrımına dayalı ücretlendirme sistemine karşı çık
mayı tarif etmektedir. Burada anlaşılması gereken
bir başka nokta ise· eşit işe farklı ücret verme
durumunun, yalnızca cinsiyetle bağlantılı olınadı
ğr , aynı zamanda etnik köken. renk. ırk ayrınu
gibi başkaca argümanlar kullanılarak ayrımcılık.
yapılmasına karşı duruşu da kapsadığıdır.
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Ücret maddesinde •dikkat çekici olan başka bir
konu ise asgari ücret denilebilecek ücreti belirle
yen kriterlerinin. temel insan hakları arasında ta
rif ediliyor olmasıdır. Dikkat edilirse. çalışanların
alacağı ücret için. yalnızca kendisine değil. aile
sine de insanlık onuruna yaraşır bir yaşam sağ
layacak ücret verilmesinden söz edilmektedir. Ay
rıca. bu ücretin sosyal koruma yolları ile destek
lenmiş olması. ücretin adil ve elverişli olması da.
kriterler arasında sayılmaktadır.

Asgari ücrete. temel insan hakkı olarak bak
rrıarrırz , ülkemizde belirlenmekte olan asgari üc
reti. uluslararası belgelerdeki kriterlere dayandır
mamızın sebebi açıkça ortadadır . Asgari ücre
ti değerlendirirken bu yaklaşım içinde olmamız,
daha yüksek asgari ücret talebimizin. temel insan
haklarından birisinin ülkemizde de hayata geçiril
mesi mücadelesinin bir parçası olduğu. bilincini
yaymamız gerekınektedir.

Sendika kurmak ve sendikalara üye olma hak
kı da. İkinci Kuşak Haklar arasında sayılmak.ta
dır. Bu haklarını kullanan insanların. hiçbir en
gelle karşılaşmaması gerektiği. sendika kurmanın
veya sendikaya üye olmanın. temel bir insan hak
kı sayıldığı gerçeğini de. öncelikle bizim kavra-
mamız gerekmektedir. •

Bilindiği gibi, insanlar. insan olmaktan kay
naklanan temel haklarını koşulsuz kullanma hak
kına sahiptir. Bunun anlamı. sendika kurmak ve
ya sendikaya üye olmak için. çalışan her bireyin.
bireysel kararının tek başına yeterli olacağıdır.
Bu hakkın kullanımını. yasal engellere ve noter
şartlarına bağlamak. üyeliği devlet kurumları ve
hatta işverene bildirme zorunluluğu getirmek (ale
nileştirmek) bu hakkın özüne aykırıdır.

Çalışanların. dinlenme ve ücretli tatil hakkı. iş
saatlerinin makul ölçülerle sınırlanması gibi
önemli haklar da İkinci Kuşak Haklardandır. Bu
konuyu da daha iyi kavramamız için bazı basit
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örnekler ve yanlış işçi taleplerinden söz etmekte
fayda vardır.

Çalışanlar. yıllık izinlerini kullanmak yerine.
çoğu zaman izin ücretini alarak izin zamanında
çalışma yoluna gitmektedir. Çalışanların bu dav
ranışının sebebi • açık ve net olarak ücretlerinin
azlığıdır. Bu durumu telafi etmek için temel in
san haklarından birisini kullanmaktan vaz geç
mektedirler.

Bu gün toplu sözleşme göıüşmelerinin en çok _
tartışılmakta oları maddelerinden bir tanesi ise
mesai ;ücretleri olmaktadır. Peki yıllık iznini .kul
lanrrıayarı , akşamları ve hafta sonları cİinlenmek.
kendisine ve ailesine vakit ayırmak yerine sürek-
li çalışan bir bireyin sosyal çevresinin olması. ya-
şamaktan zevk alması düşünülebilir mi? •

Çalışanların yalnız kendisi için değil ailesi
içinde yiyecek. gıyım. konut. tıbbi bakım ve ge
rekli sosyal hizmetleri de kapsayacak şekilde uy
gun bir yaşam düzeyini sağlama Irakk.ı, İkinci
Kuşak Haklar demeti içinde belirtilmektedir. Bi
reylerin. işsizlik. sakatlık. dulluk. yaşlılık veya
geçim olanaklarından kendi iradesi dışında yok
sun kalacağı başka durumlarda sosyal güvenceye
hakkı olduğu da İkinci Kuşak Haklar arasında
belirtilmektedir.

Anne ve çocukların. özel bakım hakkı ikinci
kuşak haklar arasında sayılmaktadır. Bu haktan
yararlanmak için anneliğin evlilik ile bağlantılı
sayılamayacağı, çocukların da evlilik içi veya
evlilik dışı doğmuş olmalarının bu haklardan eşit
şekilde yararlanmalarını engelleyemeyeceği İklııci
Kuşak Haklar olarak kaydedilmiştir.

Tarifi açık ve nettir; hamile kalnuş veya do
ğum yapmış bir kadının. annelik haklarından ya
rarlanmasını. nikah şartına bağlanamayacağı gibi
evlilik dışı anne rahmine düşmüş veya doğmuş_
bir bebeğin (çocuğun) bu n.aklardan yararlanma-
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sını da bu tür şartlara bağlayamazsınız.

Herkesin eğitim hakkı temel bir insan hakkı
dır. İlk öğretimin zorunlu olması, zorunlu ·eğiti
min ise ücretsiz olması da temel insan haklan
olarak sayılmak.tadır. Yalnızca ille öğretimin ve
temel eğitimin değil olanaklar dahilinde yüksek
öğretiminde ilcretsiz olması gerektiğinin de unu
tulmaması gerekir. Teknik ve mesleki öğretim
hakkının isteyen herkese (genç, yetişkin ve yaş
lılara) açık olması gerektiği. yüksek öğretimin
yeteneğine bağlı olarak herkese tam bir eşitlikle
açık olması gerektiğini konuları da İkinci • Kuşak
Haklar olarak sayılmaktadır.

Gene İkinci Kuşak Haklar içerisinde. eğitimin
amacı tarif edilmekte, eğitimin. insan hakları ile
temel özgürlüklere saygıyı güçlendirme, bütün
uluslar. ırk ve din toplulukları arasında anlayış.
hoşgörü ve dostluğu özendirme amaçlarından (he
deflerinden) söz edilmektedir. Anne ve babala
rın, çocuklarına verilecek eğitimin türünü seçme
de, öncelikle hak sahibi olduğu, ayrıca kayıt al
tına alınmaktadır.

• Herkesin, toplumun kültür hayatına serbestçe
katılmak, güzel sanatları tatmak. bilimsel alanda
ki ilerleyişi ve onun yararlarını paylaşmak hak
kına sahip olduğu da, İkinci Kuşak Haklar ara
sında yer almaktadır.

Herkesin, yarattığı her türlü bilim, edebiyat ve
sanat eserlerinden doğacak manevi ve maddi çı
karlarının korunması hakkının olduğu da İkinci
Kuşak Haklar arasında belirtilmektedir.

İkinci Kuşak Hak ve • Özgürlükler. emeği.
emekçiyi ve korunmaya ihtiyacı olan tüm insan
ları korumayı hedeflemektedir. Ama burada göz
den kaçırılmaması gereken bir diğer durum ise
kişi hakları ve siyasal haklar olarak saydığımız
~irinci Kuşak Hakları kullanmayan insanların
ikinci Kuşak Hakları kullanamayacağı gerçeğidir.
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Örneğin: &&Yaşam hakkı, özgürlük ve kişi gü
venliği hakkının" gereği gibi kullanılamadığı ve
can güvenliğinin tehdit altında olduğu bir yerde
sendikal örgütlenme hakkının kullanılması müm
kün olamayacaktır. Benzeri örnekleri çoğaltmak
mümkündür ve bu karşılaştırmayı tersten yani
ikinci ve üçüncü kuşak hakları mukayese ederek
yapmakta mümkündür.

ILO (Dünya Çalışma Örgütü}, sosyal hak
ve özgürlükler alanında çok sayıda uluslararası
bildirgenin imzalanması ve yürürlüğünde öncü ol
muştur. Sosyal hak ve özgürlükler alanında en
fazla katkı sağlamış olan ve bu nedenle de en
fazla tanınan örgütün ILO olduğunu kabul et
memiz gerekir.

ILO'nun, sosyal hak ve özgürlükler alanında,
çalışma hayatının ihtiyaç duyduğu düzenlemeleri
içeren çok sayıda sözleşme ve karan vardır. Bu
sözleşmelerin sekiz tanesi çekirdek yada merkez
(hard core) sözleşme olarak sayılmaktadır. Bu
sözleşmeler, Sendika Özgürlüğü ve Örgütlenme
Hakkının Korunmasına İlişkin 87 Sayılı Sözleş
me, Ör'g'ütlerırrıe ve Toplu Pazarlık Hakkı Ül
kelerinin Uygulanmasına İlişkin 98 Sayılı Sözleş
me, Cebri ve Mecburi Çalıştırma Hakkında 29
Sayılı Sözleşme, Eşit Değerde İş için Erkek ve
Kadın İşçiler Arasında Ücret Eşitliği Hakkmda
100 Sayılı Sözleşme, Zorunlu Çalışmanın Kal
dırılmasına İlişkin 105 Sayılı Sözleşme, İş ve
Meslek Bakımından Ayrım Hakkında 11 1 Sayılı
Sözleşme, İstihdama Kabulde Asgari Yaşa İlişkin
138 Sayılı Sözleşme, Kötü Şartlardaki Çocuk İş
çiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına
İlişkin Acil Önlerrıler konusundaki 182 Sayılı
Sözleşmedir.

Yukarıda saydığımız sözleşmelerin hepsi, Tür
k.iye Cumhuriyeti tarafında, değişik tarihlerde im
zalanmış ve TBMM tarafından onanmıştır.

Uluslararası sözleşmeleri
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Mecliste onamak, bizim ülkemizde fazlaca bir
anlam taşımamaktadır. Bu gün halen, iç hukukta
bu sözleşmelerin gerektirdiği değişiklikler tamam
lanmaınıştır~

Bu durum. İkinci Kuşak Hakların, dünyada
yaşamakta olduğu genel bir problemdir ve bu
problemin bir parçası olarak ülkemizde de aynı
problem daha ağırlıklı olarak yaşanmaktadır.
Birinci kuşak hakların· i.hlalini takip eden ve yap
tırımlar uygulayan mekanizmalar geliştirilmiş ama
ikinci ve üçüncü kuşak haklar ıçın benzeri
mekanizmalar ortaya konulamamıştır. _Bu neden
le, birinci kuşak haklar konusunda yaratılmış has
sasiyet, ikinci ve üçüncü kuşak haklarda henüz
yaratılamamıştır demek milnıkündür.

Çalışanları ilgilendiren haklar. ikinci kuşak
haklardan ibaret değildir demiştik. Yukarıda. ILO
tarafından. çekirdek sözleşmeler olarak ortay
konulmuş sözleşmelerin, numaralan ve adlarını
saynuştık. Bu bizleri, diğer sözleşmelerin ve hak
ların bizi ilgilendirmediği sonucuna götür
memelidir. Başta BM İnsan Hakları Evrensel Bil
dirgesi olmak üzere. Avrupa İnsan Haklan Söz
leşmesi. Avrupa Sosyal Şartı. Çocuk Hakları Söz
leşmesi, Kopenhag Kriterleri gibi bu alanda or
taya konulmuş her çalışma ve imzalanmış her
belge insan olarak biz çalışanlarıda ilgilendirmek
tedir.
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. -iNSAN HAKLARI iLE. . . . -
IL~ILI BiRLEŞMiŞ
MiLLETLER BELGELERİ
Tonguç ÇOBAN

GİRİŞ
İnsan hakları ile ilgili Birleşmiş Milletler bel

geleri. insan hakları uluslararası hukukunu kuran
temel metinlerdir; bunlar hak ve özgürlükleri ta
nımanın devlet-ötesi araçlarıdır. Birleşmiş Mil
letler Şartı ve bu kurucu anlaşma hareket nokta
sı alınarak hazırlanan metinler. "insanın temel
haklarına Irıarıç'", "insan kişiliğinin onuru ve de
ğeri... "Trıaarı orıurrı" gibi kavramları dayanak ala
rak; hak ve özgürlükleri uluslararası ölçekte ilan
eder. beyan eder ve tanır. •

Bu konuda 10 Aralık 1948 tarihli İnsan Hak
ları Evrensel Bildirgesi. dünya ölçeğinde hak ve
özgürlükler çizelgesi öngören ilk belge niteliğini
taşımaktadır. Bildirge. daha sonra hazırlanan in
san haklarına ilişkin pakt. anlaşma ve sözleşme
lere esin kaynağı olmuştur. 1948 Bildirgesinin
ulusal ölçekte ikinci kuşak hak ve özgürlüklerin
anayasalarca tanınmasmda esin kaynağı olduğu
öne silrülebilir.

Anayasal haklara kaynaklık etmesinin ötesin
de Bildirge. bütün devletler için hukuken bağla
yıcı bir uluslararası gelenek yasası haline gelmiş
tir. Öte yandan yeni hakların da öncelikle Bir
leşmiş Milletler metinleri ile tanınmaya başlandı
ğı belirtilebilir.

Başka bir ifadeyle, yeni haklar ilk kez ulus
lararası ölçekte ilan edilmiş ve buradan anayasa
Jarca tanmma yönünde bir hareket başlamıştır.
Genel sözleşmeler; özgül belgelerle, özel katego-
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rilerin korunmasına ilişkin metinler ve ayrımcılı
ğın ortadan kaldırılmasına ilişkin sözleşmelerde
yer alan hak ve özgürlükler yasaklayıcı ilice ve
normlar. ulusal hukuk düzeninde yeni hakların
kabul edilmesini sağlamışlar ya da belli sınırla
yıcı ve yasaklayıcı hükümlerin kaldırılmasıyla iç
hukukta insan haklarını ilerletici ve zenginleştiri
ci bir etkiye sahip olmuşlardır.

İNSAN HAKLARI EVRENSEL
BİLDİRGESİNİN DEĞERİ
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (İHEB) .

..bildirge" adıyla ilan edilen diğer belgelerden ay
n bir yere ve özelliğe sahiptir. Özgürlük, eşitlik
ve kardeşlik temaları (Başlangıç 1 ve 2. madde
ler) ile başlayan Bildirge'nin içerdiği haklar ve
özgürlükler dört grupta toplanabilir:

Kişinin bedeni hak ve özgürlükleri (Mad. 3-
11); ·

Dahil olduğu gruplarla ve başkalarıyla ilişki
lerinde bireyin haklan (Mad. 12-17);

Spiritilel. toplu ve siyasal özgürlükler
(mad.18-21);

İktisadi. toplumsal ve kültürel haklar (Mad.27-
28);

Bildirge Birleşmiş Milletler ilkeleri ve bire
yin topluluk karşısındaki ödevleri ile sona ermek-

• tedir. (Mad. 28-30)

Bildirge. uluslararası alanda ve devletler bakı
mından sadece ..moral değere" sahiptir. Hukuki
bağlayıcı gücü bulunmamakla birlikte. Evrensel
Bildirge'yi yalnızca metninden hareketle yorum
laınak yanıltıcıdır; etkisini de göz önüne almak
gerekir. Bildirge. uluslararası ölçekte olduğu gibi
ve devletler için de artan bir etkiye sahip olmuş
tur.

Bildirge'nin devletler ve insan haklarını konı-
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malda görevli uluslararası organlar yönünden,
giderek bağlayıcı bir güç kazanan referans norm
olarak kendini gösterdiği öne sürülebilir. İHEB,
birçok uluslararası sözleşmenin temelini oluştur
ması ve bölgesel büyük sözleşmelerce referans
alınması ötesinde. uyuşmazlıklara _uygulanan hu
kuk kuralları bakımından. uluslar arası sözleşme
ler sırasına entegre olmuş bulunuyor.

Uluslararası Adalet Divanı. Bildirge"ye yolla
ma yapar. Anayasalar da. çoğu zaman başlangıç
larında Bildirge'ye bağlılıklarını ilan eder; hatta
bazıları Anayasal metne dahil eder: ..Anayasa•nın
tanıdığı temel haklara ve özgürlüklere ilişkin
normlar. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesine (...)
uygun olarak yorumlanırlar:• (İspanyol Any.
Mad. 10-2)...Yurttaşların hakları ve özgürlükle
rine ilişkin anayasal hükümler İnsan Hakları Ev
rensel Bildirgesi ( ...) ile uyumlu olarak yorurrıla
nır ve uygulanırlar." (Romanya Any .. 8 Aralık
1991. Mad. 20/1).154. Bildirgenin maddeleri ek
tedir.

DİĞER TEMEL BİRLEŞMİŞ
MİLLETLER SÖZLEŞMELERİ
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ne dayalı

olarak kabul edilen iki temel Birleşmiş Milletler
sözleşmesi, Kişisel ve Siyasal Haklara İlişkin
Uluslararası Sözleşme (1966) ve Ekonomik, Top
lumsal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası
Sözleşmedir (1966). Bunlar birinci ve ikinci ku
şak haklan düzenlemektedir. Bu sözleşmelerin
bazı önemli maddeleri şunlardır:

KİŞİSEL VE SİYASAL HAKLARA
İLİŞKİN ULUSLARARASI
SÖZLEŞME
Madde 6: Her insanın. özünden gelen, hayat

hakkı vardır. Bu hak kanunla korunur. Hiç kimse.
keyfi olarak, hayat hakkından mahrnm kılmaınaz.

DİSK Yayınlan 39



Madde 7: Hiç kimse işkenceye. zalimce ya
hut insana yakışmaz ya da onur kırıcı muame
le ve· cezaya tabi tutulamaz. Özellikle hiç kim
se. kendi serbest rızası olmadan. tıbbi ya da bi
limsel deneye konu olamaz.

Madde 8: Hiç kimse köle olarak tutulamaz;
kölelik ve köle ticareti bütün şekilleriyle yasak
tır. Hiç kimse kul olarak tutulaınaz. Hiç kimse
zorla veya angarya işte çalıştırılanıaz.

Madde 9: Her ferdin kişi özgürlüğüne ve gü
venliğine hakkı vardır. Hiç kimse keyfi olarak tu
tulamaz veya tutuklanamaz. Hiç kimse. kanunun
koyduğu gerçekler ve usul dışında kişi özgürlü
ğünden malınım edilemez.

Madde 12: Bir devletin ülkesi üzerinde yasal
olarak bulunan herkesin orada serbestçe dolaşma
ve ikametgahını serbestçe seçme hakkı vardır.

Madde 17: Hiç kimsenin özel ve aile hayatı
na. konutuna veya yazışmasına keyfi yahut kanu
na aykırı olarak müdahale edilemez. onur ve
ününe kanuna. aykırı saldırıda bulunulamaz. Her
kes bu tür müdahale ve saldırılara karşı kanunla
korunma hakkına sahiptir.

Madde 18: Her şahıs düşünce. vicdan ve din
özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak bir dine sa
hip olma yahut kendi seçtiği bir din veya inan
cı benimseme ve din veya inancını tek başına ya
da toplu olarak alenen yahut özel suretle ibadet
uygulama. ayin ve öğretimini sağlama biçiminde
açıklama özgürlüğünü de içerir.

Madde 19: Herkesin. müdahaleye uğramadan.
kanaat edinme hakkı vardır. Herkesin söz özgür
lüğüne hakkı vardır; bu hak gerek sözlü. yazılı
ya da basılı veya sanat eseri şeklinde. gerekse
seçilen diğer herhangi bir yoldan. ülke sınırlan
söz konusu olmaksızın, her türlü haber ve dü
şünceyi araştırma. alma ve verme özgürlüğünü
içerir.
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Madde 20: Her tüi-lü savaş propagandası ka
nunla yasaklanır. Ayırım. düşmanlık yahut şidde
te yol açan ulusal. ırksal. yahut dinsel nefret sa
vunuculuğu kanunla yasaklanır.

Madde 21: Herkese. asayişi bozmayan toplan
ma hakkı tanınacaktır. Bu hakkın kullanılmasına
demokratik bir toplumda. ulusal gilvenliğin veya
kamu emniyetinin. kamu dilzeninin. kamu sağlı
ğı veya ahlakının veya başkalarının hak ve öz
gürlüklerinin korunması için zorunlu olan ve ka
nuna uygun bulunanlardan başka hiçbir losıtlania
getirilemez.

Madde 22: Her şahıs kendi çıkarlarını koru
mak üzere başkalarıyla birlikte sendikalar kurma
ve sendikalara girme hakkı da dahil, dernek kur
mak hakkına sahiptir.

Madde 27: Etnik. dinsel yahut dil balonundan
azınlıkların bulunduğu devletlerde, bu azınlıklara
mensup kişiler. kendi gruplarının öteki üyeleri ile
birlikte, kendi kültür hayatlarına sahip olmak,
kendi dinlerini açıklamak ve ibadetini yapmak
veya kendi dillerini kullanmak haklarından mah
rum edilemezler.

EKONOMİK, TOPLUMSAL VE
KÜLTÜREL HAKLAR
SÖZLEŞMESİ
Madde 3: Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, bu

Sözleşmede öne sürülen tüm ekonomik. toplum
sal ve kültürel haklardan erkeklerle kadınların
eşit olarak yararlanma hakkını tanır.

Madde 6: Bu Sözleşmeye Taraf Devletler,
herkesin özgürce seçtiği ya da benimsediği bir
işte çalışarak yaşamını kazanma fırsatına sahip
olma hak.kını içeren çalışma hakkını tanır ve bu
hakkı korumak için uygun girişimlerde bulunur.

Madde 7: Bu Sözleşmeye Taraf Devletler,
özellikle; tüm işçilere, en azından; adil bir ücret-
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le herhangi bir ayrım gözetmeksizin. özellikle ka
dınların erkeklerden daha düşük olmayan bir iş
koşulunda eşit işe eşit ücret ilkesiyle çalıştırılma
larını güvenceye bağlayacak biçimde, eşdeğerde
işler için eşit ücretlendirme; bu Sözleşmenin hü
kümlerine uygun olarak kendileri ve aileleri için
insanca bir yaşam düzeyi sağlayacak bir ücret
düzeni; Güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları; her
kese kıdem ve yeterlik dışında hiçbir koşula bağ
lı olmaksızın işinde uygun bir düzeye yükselmek
üzere eşit ilerleme fırsatı; dinlenme, boş zaman
ve makul çalışma süresi ve ücretli dönemsel ta
tillerle resmi tatillerde ücret verilmesini sağlaya
cak adil ve elverişli çalışma koşullarından herke
sin yararlanma hakkını tanır.

Madde 8: Bu Sözleşmeye Taraf Devletler,

a. Herkese ekonomik ve toplumsal çıkarları
nın korunup geliştirilmesi için sendika kurma ve
ancak ilgili örgütün kurallarına bağlı olmak ko
şuluyla istediği sendikaya üye olma hakkını ve
bu hakkın kullanılınasında demokratik bir top
lumda ulusal güvenlik ya da kamu düzeni ya da
başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması
bakımından zorunlu bulunan ve ancak yasayla
konulmuş olanlar dışında bir kısıtlama uygulama
mayı;

b. Sendikaların, ulusal federasyon ya da kon
federasyonlar kurma ve konfederasyonların Ulus
lar arası sendika örgütleri oluşturma ya da bu ör
gütlere katılma hakkını;

c. Sendikaların, demokratik bir toplumda ko
runması bakımından zorunlu bulunan ve ancak
yasayla konulmuş olanlar dışında başka sınırla
malara bağlı olmaksızın özgürce çalışma hakkını;

d. İlgili ülkenin yasalarına uygun olarak kul
lanılmak koşuluyla grev hakkını sağlamayı üstle
nir.

Madde 9: Bu Sözleşmeye Taraf Devletler.
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herkese sosyal sigorta dahil, toplumsal güvenlik
hakkı tanır.

Madde 11: Bu Sözleşmeye Taraf Devletler,
herkese, kendisi ve ailesi için beslenme, giyim
ve konut dahil, yeterli bir yaşam düzeyi ve ya
şama koşullarını sürekli olarak geliştirme hakkı
tanır. Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, herkesin
açlıktan korunma temel hakkını tanıyarak tek tek
ve uluslararası işbirliği yoluyla önlemler alır.

Madde 12: Bu Sözleşmeye Taraf Devletler,
herkesin erişilebilir en yüksek bedensel ve ruh
sal sağlık standardından yararlanma hakkını tanır.

Madde 13: Bu Sözleşmeye Taraf Devletler,
herkese eğitim hakkı tanır. Eğitimin, insan kişi
liğinin ve onur duygusunun tam gelişmesine yö
nelik olmasını ve insan hakları ve temel özgür
lüklere olan saygıyı güçlendirmesini sağlar. Bu
Sözleşmeye Taraf Devletler bu hakkı tam olarak
gerçekleştirmek amacıyla;

a. İlköğretimin zorunlu olmasını ve herkese
ücretsiz sağlanmasını;

b. Orta öğretimin, teknik ve mesleksel eğitim
dahil, çeşitli biçimlerinin.her önlem alınarak,
özellikle ücretsiz eğitimin giderek yaygınlaştırıl
ması yoluyla herkese açık ve herkesçe görülebi
lir olmasını;

c. Yüksek öğrenimin, her uygun yolla ve
öze]likle ücretsiz eğitimin giderek yaygınlaştırıl
masıyla herkese becerisine göre eşit olarak açıl
masını;

d. İlk öğrenimini tamamlayamamış ya da hiç
görememiş kişiler için temel eğitimin olabildiğin
ce özendirilmesi ya da güçlendirilmesini;

e. Her düzeyde, bir okul sisteminin geliştiril
mesini, yeterli bur burs sisteminin kurulmasını ve
eğitim personelinin maddi koşullarının giderek
iyileştirilmesini kabul eder.
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KURUMSALLAŞMIŞ
GÜVENCELER (2. DÜZEY
KORUMA)
Pakt (misak). şart (berat). anlaşma, antlaşma,

sözleşme ve protokoller. bunları onaylayan dev
letler açısından ikinci düzey koruma mekanizma
sı oluştunır. Bu devletler uluslararası toplum
önünde. onayladıkları belgelerin gereklerini yeri
ne getirmek durumundadırlar.

insan hakları ve özgürlükleri bu anda. devlet
lerin iç hukukunun parçası olmadan önce devlet
ler hukuk alanına girerler. Antlaşmalara. sözleş
melere. pakt ve protokollere taraf olarak devlet
ler. bunları diğer taraf devletlere karşı öne süre
bilirler; ne var ki, bu ikinci düzey koruma me
kanizması kural olarak, diplomatik. psikolojik ya
da ekonomik baskılarla sınırlı kalmaktadır.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
KORUMA MEKANİZMALARI
İNSAN HAKLARI KOMİSYONU

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu,
1947 yılında İHEB'i hazırlamak amacıyla kurul
muştu. Ancak Komisyon. o çalışmayı tarnarrıla
dıktan sonra da, insan haklarına ilişkin uluslara
rası iki temel metni hazırlama işlevini üstlenmiş
tir. Medeni ve Siyasal Haklara İlişkin Uluslara
ı;ası Pakt ve İktisadi. Sosyal ve Kültürel Hakla
ra İlişkin Uluslararası Pakt ( 1966).

İnsan Haklan Komisyonu. l 966'dan itibaren.
uluslararası insan hakları ihlallerini yakından iz
lemeye başlamıştır. Komisyon'un denetimi, birey
sel bildirimleri Inoelerrrek ve insan haklan alanın
da gerçekleştirilen ilerlemeler hakkında üye dev
letlerce belli aralıklarla sunulan raporların ince
lenmesi yoluyla icra edilen bir denetimdir.
I 992'den beri 53 Hükümet eksperinden oluşan.
Hükümetlerin verdiği bilgiye göre hareket eden
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Komisyon. bir hükümetler arası organdır.

Komisyon. ayrımcı önlemlere karşı mücadele
alt-komisyonu ve 13 çalışma grubundan oluşn1ak
tadır. Zorla tutuklama; hukuk-dışı. yargısız veya
keyfi infazlar; işkence, dinsel hoşgörüsüzlük; ço
cuk satınu ve fahişeliği; ülkelerinde yerleri de
ğiştirilmiş kişiler; kanaat ve ifade özgürlüğü; ka
dınlara karşı şiddet ...

İNSAN HAKLARI KOMİTESİ
Medeni ve Siyasal Haklar Uluslararası Paktı.

birinci kuşak hak ve özgürlükleri düzenleme ko
nusu yapmakta olup. öngördüğü haklara taraf
devletlerce saygı gösterilip gösterilmediğini denet
lemek amacıyla bir İnsan Hakları Komitesi kur
muştur. Taraf devletlerin normal yükümlülüğü.
ülkelerinde insan haklarını gerçekleştirmeye yöne
lik olarak aldıkları tedbirleri ve bu alandaki ge
lişmeleri belirli aralıklarla düzenleyecekleri rapor
lar halinde İnsan Hakları Komitesi 'ne bildirmek
tedir.

Komite üyeleri. raporu tartışılan devletin tem
silcisine sorular yöneltebilir. Komite bu sorular
ve açıklama istekleri ile Sözleşınenin uygulanıp
uygulanmadığını ortaya çıkarır ve Birleşıniş Mil
letler Genel Kurulu ile öteki taraf devletlerin dik
katini bu konuda çeker. Komite'nin vereceği ka
rarlar, ..genel g özlerrıter-" niteliğindedir. Komite
iki şekilde harekete geçirilmektedir. Pakt, genel
olarak devletlerarası başvuru yolunu öngörmüştür.
Kişilere de başvuru hakkının tanınması yolunu -
ilgili devletin kabul etmesi kaydıyla- açık tutmuş
tur. Sözleşme hükümlerinin ihlal edildiği gerek
çesiyle kendisine yapılan başvurularda İnsan Hak
ları Komitesi, taraflar arasında sadece ..uzlaştır
rnacı'", "nrabutucu" bir rol oynamakla yetinmek
zonındadır.

Devletlerarası başvurularda Komite.
beş kişilik bir ..Uzlaştırma Komisyonu"
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ğıyla yürütür. Uzlaştırma yoluyla dostça bir çö
züme varılamaması durumunda Komisyon•a dü
şen- iş. b"ir rapor düzenleyerek...dostça bir çözü
me varma olanakları konusunda görüşlerini belirt
mek..ten ibarettir.

İKTİSADİ, TOPLUMSAL VE
KÜLTÜREL HAKLAR KOMİTESİ
İktisadi. Toplumsal ve Kültürel Haklar Ulus

lar arası Paktı. adından anlaşılacağı gibi ikinci
kuşak hak ve özgürlükleri düzenleyen belge ola
rak, öngördüğü hakları uygulamaya koyma konu
sunda öteki Pakt'a göre daha zayıf bir denetim
düzeneği krırrrıuşrırr. •

Paktı onaylamış olan devletlerin başlıca yü
kümlülüğü, kendi ülkelerinde iktisadi, toplumsal
ve kültürel hakların gerçekleşmesi yolunda alınan
önlemleri ve bu alanda kaydedilen ilerlemeleri.
belirli aralıklarla düzenleyecekleri ..Rapor"larla
Ekonomik ve Sosyal Konsey'e bildirmekten iba
rettir. Her rapor üzerinde nihai gözlemlerini be
lirleyen komite raporu. inceleme amacıyla Eko
nomik ve Sosyal Konsey'e sunulur...İkiz Pakt
Iar'" olarak söz konusu iki belge birlikte ..İnsan
Haklan Uluslararası Şartı.. olarak da nitelendiri
lir.
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Ek: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İNSAN
HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ,
10 Aralık 1948 (Maddeler)

Madde I: Bütün insanlar özgür, onur ve hak
lar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdan sa
hibidirler; birbirlerine karşı kardeşlik anlayışıyla
davranmalıdırlar.

Madde 2:

I .Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal
ya da başka herhangi bir düşünce, ulusal ya da
toplumsal köken, servet, doğuş veya başka her
hangi bakımdan ayırım gözetilmeksizin bu Bildi
ride ilan olunan tüm haklardan ve özgürlüklerden
yararlanabilir.

2.Aynca, ister bağımsız ülke uyruğu olsun, is
terse vesayet altında bulunan, özerk olmayan ya
da başka bir egemenlik kısıtlamasına bağlı ülke
uyruğu olsun, bir kişi hakkında uyruğu bulundu
ğu devlet veya ülkenin siyasal, hukuki veya ulus
lararası statüsü bakımından hiçbir ayırım gözetil
meyecektir.

Madde 3:

Yaşamak, özgürlük ve kişi. güvenliği herkesin
hakkıdır.

Madde 4:

Hiç kimse kölelik veya kulluk altında tutula
maz; kölelik ve köle alım satımı her türüyle ya
saktır.

Madde S:

Hiç kimseye işkence yapılamaz; zalimce, in
sanlık dışı, onur kırıcı ceza verilemez veya dav
ranışta bulunulamaz.

Madde 6:

Herkes, nerede olursa olsun hukuk kişiliğinin
tanınması hakkına sahiptir.
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Madde 7:
Herkes yasa önünde eşittir ve ayrım gözetil

meksizin yasa tarafından eşit korunma hakkına
sahiptir. Herkesin bu Bildiri •ye aykırı her türl il
ayrım gözetici işlemlere ve ayrım kışkırtıcılığına
karşı eşit korunma hakkı vardır.

Madde 8:
Herkesin anayasaya veya yasa ile kendisine

tanınmış olan temel haklarını çiğneyen işlemlere
karşı yetkili ulusal mahkemeler önünde etkin bir
yargı yoluna başvurma hakkı vardır.

Madde 9:
Hiç kimse keyfi olarak tutuklanamaz. alıkonu

lamaz ve sürgün edilemez.

Madde 10:
Herkes. haklarının ve yükümlülüklerinin veya

kendisine yöneltilen herhangi bir suçlamanın sap
tanmasında. tam bir eşitlikle davasının bağımsız
ve tarafsız bir mahkemece adil bir şekilde ve
açık olarak görillmesi hakkına sahiptir.

Madde 11:

I .Bir suç işlemekten sanık herkes, savunması
için kendisine gerekli bütün güvencelerin sağlan
mış olduğu açık bir yargılama ile yasaya göre
suçluluğu kanıtlanmadıkça suçsuz sayılır.

2.Hiç k.irrıse, işlendikleri sırada ulusal veya
uluslar arası hukuka göre suç sayılmayan fiil ve
ya ihmallerden ötürü mahkum edilemez. Yine hiç
kimseye. suçun işlendiği sırada uygulanmakta
olaı~ cezadan daha ağır bir ceza verilemez.

Madde 12:

Hiç kimsenin özel yaşamına, ailesine, konutuna
ve haberleşmesine keyfi olarak karışılamaz, onur
ve onune saldırılamaz. Herkesin bu tür karışma ve
saldırılara karşı yasal korunma hakkı vardır.
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Madde 13:

l. Herkes. herhangi bir devletin sınırları için
de serbestçe dolaşma ve oturma hakkına sahiptir.

2. Herkes. kendi ülkesi de dahil. herhangi bir
ülkeden ayrılma ve ülkesine geri dönme hakkına
sahiptir.

Madde 14:

l. Herkesin zulüm karşısında başka ülkelere
sığınma ve bu ülkelerce sığınmacı işlemi görme
hakkı vardır.

2. Bu hak. gerçekten siyasal nitelik taşımayan
adi bir suçla ilgili veya Birleşmiş Milletler ilke
ve aınaçlanna aykırı eylemlere dayanan kovuştur
malar halinde ileri sürülemez.

Madde 15:

L Herkesin bir uyrukluğa hakkı vardır.

2. Hiç kimse keyfi olarak uyrukluğundan ve
ya uyrukluğunu değiştirme hakkından yoksun bı
rakılamaz.

Madde 16:

I. Evlenme çağına gelen her erkek ve kadın.
ırk. uyrukluk ve din bakımlarından hiçbir kısıtla
maya uğramaksızın evlenmek ve aile kurmak
hak.lana sahiptir. Erkek ve kadın evlenme konu
sunda, evlilik süresince ve evliliğin sona erme
sinde eşit haklara sahiptir.

2. Evlenme akdi ancak evleneceklerin serbest
ve tam rızasıyla yapılır.

3. Aile, toplumun doğal ve temel birimidir;
toplum ve devlet tarafından korunma hakkı var
dır.

Madde 17:

L Herkesin, tek başına veya başkalarıyla or
taklaşa mal ve mülk edinme hakkı vardır.
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2. Hiç k.in:ıse. keyfi olarak mal ve mülkünden
yoksun bırakılamaz.

Madde 18:
Herkesin düşünce. vicdan ve din özgürlüğüne

hakkı vardır; bu hak din veya inanç değiştirme
özgürlüğünü, dinini ya da inancını tek başına ve
ya topluca. açık veya özel olarak öğretme, uy
gulama, ibadet ve törenlerle açığa vurma özgür
lüğünü içerir.

Madde 19:
Herkesin fikir ve anlatım özgürlüğüne hakkı

vardır; bu hak fikirlerinden ötürü rahatsız edil
memek, ülke sınırlan söz konusu olmaksızın bil
gi ve görüşleri her yoldan aramak, almak ve yay
mak özgürlüğünü kapsar.

Madde 20:

1. Herkes, barışçı yoldan toplanma ve dernek
kurma hakkına sahiptir.

2. Hiç kimse, bir derneğe girmeye zorlana
maz.

Madde 21:

1. Herkes, doğrudan ya da özgürce seçilmiş
temsilcileri aracılığı ile ülkesinin yönetimine ka
tılma hakkına sahiptir.

2. Herkes, ülkesinin kamu hizmetlerine eşit
olarak girme hak.kına sahiptir.

3. Halkın iradesi kamu otoritesinin temelidir;
bu irade gizli ya da serbestliği sağlayacak ben
zeri yöntemlerle genel ve eşit oy ilkesine uyula
rak yapılacak olan dönemsel ve dürüst seçimler
le belirir.

M"adde 22:

Herkesin, toplumun bir üyesi olarak sosyal
güvenliğe hakkı vardır; ayrıca, onuru ve kişiliği-
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nin serbestçe gelişmesi için gerekli olan ekono
mik, sosyal ve kültürel hakların ulusal çaba ve
uluslar arası işbirliği yoluyla ve her devletin ör
güt ve kaynaklarıyla orantılı olarak gerçekleştiril
mesine de hakkı vardır.

Madde 23:

1. Herkesin çalışmaya, işini serbestçe seçme
ye, adil ve elverişli çalışma koşullarına ve işsiz
likten korunmaya hakkı vardır.

2. Herkesin. hiçbir ayrım gözetilmeksizin, eşit
iş karşılığında eşit ücrete hakkı vardır.

3. Çalışan herkesin. kendisine ve ailesine in
sanlık onuruna yaraşır bir yaşam sağlayan ve ge
rektiğinde her türlü sosyal koruma yollarıyla da
desteklenen adil ve elverişli bir ücrete hakkı var
dır.

4. Herkesin. çıkarlarının korunması için sen
dikalar kurmaya ve bunlara katılmaya hakkı var
dır.

Madde 24:

Herkesin dinlenmeye. boş zamana. özellikle iş
saatlerinin makul ölçüde sınırlandırılmasına ve
belli dönemlerde ücretli tatillere hakkı vardır.

Madde 25:

1. Herkesin. gerek kendisi gerek ailesi için yi
yecek, giyim, konut, tıbbi bakım ve gerekli sos
yal hizmetler de dahil olmak üzere. sağlık ve re
fahını sağlayacak uygun bir yaşam düzeyine ve
işsizlik, hastalık. sakatlık, dulluk, yaşlılık. veya
geçim olanaklarından kendi iradesi dışında yok
sun bırakacak başka durumlarda güvenliğe hakkı
vardır.

2. Ana ve çocuk özel bakım ve yardım gör
me hakkına sahiptir. Bütün çocuklar. evlilik içi
veya dışı doğmuş olmalarına bakılmaksızın aynı
sosyal korunmadan yararlanırlar.
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Madde 26:

1. Herkes eğitim görme hakkına sahiptir. Eği
tim, en azından ilk ve temel aşaınasında parasız
dır. İlk öğretim zorunludur. Teknik ve mesleki
öğretimden herkes yaralanabilmelidir. Yüksek öğ
retim yeteneğe bağlı olarak herkese tam bir eşit
likle açık olmalıdır.

2. Eğitim, insan kişiliğinin tam gelişmesi ve
insan haklarıyla temel özgürlüklere saygının güç
lendirilmesi amacına yönelik olmalıdır. Eğitim,
bütün uluslar. ırk ve din toplulukları arasında an
layış, hoşgörü ve dostluğu özendirmeli ve Birleş
miş Milletler'in barışın sürdtirtilmesi yolundaki
çalışmalarını geliştirmelidir.

3. Ana ve baba. çocuklarına verilecek eğitim
türünü seçmede öncelikle hak sahibidir.

Madde 27:

1. Herkes. toplumun kültürel hayatına serbest
çe katılmak, güzel sanatları tatmak, bilimsel alan
daki ilerleyişi ve onun yaralarını paylaşmak hak
kına sahiptir.

2. Herkesin, yarattığı her türlü bilim, edebiy
at ve sanat eserlerinden doğacak. manevi ve mad
di çıkarlarının korunmasına hakkı vardır.

Madde 28:

Herkesin, bu Bildiride yer alan hak ve özgür
lüklerin tam olarak gerçekleşmesini sağlayacak.
toplumsal ve uluslar arası bir düzene hakkı var
dır.

Madde 29:

1 . Herkesin, kişiliğinin özgürce ve tam geliş
mesine olanak sağlayan topluma karşı ödevleri
vardır.

2. Herkes, haklarını ve özgürlüklerini kullanır
ken, ancak başkalarının hak ve özgürlüklerinin
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gereğince tanınması ve bunlara saygı gösteril
mesinin sağlanması, demokratik bir toplumda ah
lakın, kamu düzeninin ve genel refahın haklı
gereklerinin karşılanması aınacıyla yasayla belir
lenmiş sınırlamalarla bağlı olabilir.

3. Bu hak ve özgürlükler hiçbir zaman Bir
leşmiş Milletlerin aınaç ve ilkelerine aykırı olarak
kullanılamaz.

Madde 30:

Bu bildirinin hiçbir hükmü, herhangi bir dev
let, topluluk ya da kişiye, Bildiride açıklanan hak
ve özgürlükleri yok etmeye yönelik bir davranışa
girişme ya da eylemde bulunma hakkını verir an
lanunda yorumlanamaz.

Bu ders notunun hazırlanmasında esas olarak
Prof', Dr. İbrahim Kaboğlu'nun ..Özgürlükler Hu
kuku" (İmge Kitabevi Yayınları, 2002) adlı kita
bından yararlanılmıştır.
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AVRUPA.
iNSAN HAKLARI
SÖZLEŞMESİ VE
AVRUPA SOSYAL
ŞARTI KAPSAMINDA
iNSAN HAKLARI VE
ÖZGÜRLÜKLER
Necdet OKCAN

AVRUPA İNSAN HAKLARI
SÖZLEŞMESİ
Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi. Avrupa

Konseyinin kabul ettiği bir belgedir. Avrupa
Konseyi. Avrupa'nın ilk siyasi kuruluşu olup.
Birleşmiş Milletlerden dört yıl sonra 1949 yılın
da Londra'da kurulmuştur. Örgütün statüsü. açık
bir şekilde insan haklarına ve hukukun üstünlü
ğüne saygı temeline dayanmıştır. 1948 yılında
Roma'da insan haklarının küreselliğini ve bölün
mez bütünlüğünü ilan eden Küresel İnsan Hakla
n Beyannamesi ile tarihi bir adım atılmıştı. Av
rupa Konseyi. insan haklarına bağlılığını 1950 yı
lında İnsan Haklan Avrupa Sözleşmesini kabul
etmekle göstermiştir. Bu sözleşmenin onaylan
ması· örgüte üyelik için koşul haline getirilmiştir.

• Tam adı ..İnsan Haklan ve Temel Özgürlük
leri Korumaya Dair Avrupa Sözleşmesi.. olan
sözleşme. 4 Kasım 1950 tarihinde Roma'da im
zalanması nedeniyle Roma Sözleşmesi olarak da
anılmaktadır. Sözleşmenin yürürlüğe giriş tarihi
4.I0.1953'tür.

Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi "rri diğer söz
leşmelerden ayıran en önemli özellik, sözleşme-
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nin kurduğu özgürlükler ve haklar sisteminin,
kurduğu ulusal üstü bir yargı organı ile korunu
yor olmasıdır.

SÖZLEŞME İLE GARANTİ
EDİLEN HAKLAR
• Yaşama hakkı (madde 2): Bu maddeye gö

re. birey devlet tarafından' keyfi olarak öldürül
meye karşı korunmaktadır. Ancak. yasaya göre
yargı karan ile verilmiş ölüm cezası bu koruma
nın dışında bırakılmıştır. Fakat daha sonra. 1985
yılında kabul edilen 6 numaralı Protokol ile sa
vaş hali dışında ölüın cezası yasaklanmıştır.

• Kişinin özgürlük ve güvenlik hakkı (mad
de 5): Bu maddeye göre, kişi keyfi tutuklama ve
gözaltına alınmaya karşı korunmaktadır. Bu mad
de hükümleri, daha sonra imzalanan 4 numara
lı protokole uygun olarak. sözleşmeden doğan
ekonomik suçlar nedeniyle hapis cezasını yasak
lamaktadır.

* Adil yargılanma hakkı (madde 6): Bu mad
de. davanın makul bir süre içinde görülmesi ve
sonuçlanması şartını içermektedir. Bu hak. ulu
sal bir makam önünde etkin çare bulunmasını ön
gören 13. madde ile tamamlanmıştır. Bu hükmiln
ihlali, bireysel başvuru hakkını kullananların en
çok dile getirdikleri şikayettir. Adil yargılama

. hakkı. ceza yasalarının geriye doğru yürümeme
si. ceza davalarında temyiz hakkı. hatalı mahku
miyette tazminat hakkı ve aynı suçtan iki kez
yargılanmama olarak tanımlanmaktadır. (7. Proto
kol 2. 3 ve 4. maddeleri)

• Özel yaşam ve aile yaşamı. konut dokunul
mazlığı ve haberleşmenin gizliliğine saygı (mad
de 8): Evlenme ve aile kurma hakkı da bu kav
ram altında sayılabilir (madde 12)

• Evlenme anında eşlerin anında eşlerin hak
ve sorumluluklarında eşitlik (7. Protokoliln 5.
maddesi)
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* İfade özgürlüğü hakkı (basın özgürlüğü da
hil) (madde 10): Bu temel hakkın gereksinimleri
9. madde ile garanti edilen temel hakların man
tıki bir gelişimidir. (düşünce. vicdan ve din öz
gürlüğü)

* Barış içinde toplantı ve dernek kurma
özgürlüğü (madde 1 1)

* Mülkiyet hakkı (1. Protokol 1. madde)

* 'Eğitim hakkı (1. Protokol 2. madde)

* Serbest seçim hakkı ( 1. Protokol 3. mad
desi)

* Yer değiştirme ve ikamet yerini seçme
hakkı (2. Protokol 4. madde).

SÖZLEŞME İLE
YASAKLANANLAR
* İşkence ve insanlıkdışı veya aşağılayıcı mu

aıneleler ve ceza ( madde 3)

* Kölelik. hizmetkarlık. ve zoraki işçilik (mad
de 4)

* Sözleşmenin garanti ettiği hak ve özgürlük
lerin kullanınunda ayrımcılık. (madde 14)

* Devletin kendi uyruklarını sınır dışı etmesi
veya girişini engellemesi ve yabancıların toplu
halde sınır dışı edilmesi (4. Protokolün 3 ve 4.
maddeleri)

AVRUPA SOSYAL ŞARTI
Medeni ve siyasi haklarla ekonomik ve sos

yal hakların birbirine bağlı olduğu ve Avrupa de
mokrasilerinin kunıluşlarına temel olan prensipler
dizisinin ayrılmaz bir parçasını teşkil ettiğine ina
nan Avrupa Konseyi, 1961 yılında Avrupa Sos
yal Şartını kabul etmiştir
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SOSYAL ŞART İLE GARANTİ
EDİLEN HAKLAR
1. İSTİHDAM KOŞULLARI

* İstihdamda ayrımcılık yasağı

* Mecburi çalışma yasağı

* Kolektif olarak örgiltlenme ve pazarlık
hakkı

* Adil istihdam koşulları ve kadın ile erkek
arasında eşit değerde eşit ücret dahil adil ücret
hakkı

* Özürlülerin çalışma yaşamına katılması

* Mesleki rehberlik ve mesleki eğitim

* 15 yaşından küçük çocuklar için çalışma
yasağı ve 15-18 yaşlar arasındaki gençler için
özel koruma

* Doğum koruması

* Göçmen işçilerin eşit muamele görmesi

2. SOSYAL DAYANIŞMA - SOSYAL
GÜVENLİK

* Sağlık, sosyal güvenlik, tıbbi ve sosyal yar
dım hakkı ve sosyal yardım kuruluşlarından ya
rarlanma hakkı

* Çocukların ve gençlerin fiziki veya ahlaki
tehlikelere karşı korunma hakları

* Ailelerin ve aile bireylerinin yasal, sosyal
ve ekonomik korunma hakkı

* Göçmen işçiler ve ailelerinin korunma ve
yardım hakkı.

* Yaşlı kimselerin korunma hakkı

Avrupa Konseyi, Avrupa Sosyal Şartının 1961
yılında kabulünden sonra, 1996 yılında da Değiş
tirilmiş Avrupa Sosyal Şartını kabul etti. Bu ye-
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ni metin, ilk şartın kabulünden sonra oluşan
önemli sosyal yenilikleri içermektedir. Aşağıda
belirtilen yeni alanlarda haklar getiren değiştiril
miş şartın. giderek ilk şartın yerini alması bek
lenmektedir.

YENİ KUŞAK HAKLAR:

* Kadın erkek eşitliğinin pekiştirilmesi

* Özürlülerin sosyal bütünleşme ve kişisel
özerk] ik hakkı

* Çocuk ve gençlerin sosyal. yasal ve· eko
nomik korunmalarının kuvvetlendirilmesi

* İş kaybı süresinde koruma

* Çalışanın vekar (kişilik/kişiliğini geliştirme,
onur) hakkı

* Aile sorumluluğu olan işçilerin eşit fırsat
ve koşul hakkı

* Fakirlik ve sosyal dışlanmaya karşı korun-
ma hakkı

* Yaşanabilir mesken hakkı

* Ayrımcılık yasağının genişletilmesi

KORUMA SİSTEMLERİ:
AVRUPA İNSAN HAKLARI
SÖZLEŞMESİ YÖNÜNDEN:

Sözleşme, uygulanmasını denetleyecek bir yar
gı sistemine sahiptir: Avrupa İnsan Hakları Mah
kemesi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, sözleşme
nin ihlali halinde, kendiliğinden harekete geçe
mez. Ancak bir bireyin, birey grubunun, bir si
vil toplum kuruluşunun bireysel başvurusu veya
bir devletirı devletlerarası başvurusu üzerine çalı
şır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, sözleşmeye
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taraf devletlerin yargı sistenılerinden ayn olarak
işlev görür. Bu mahkeme bir temyiz mahkemesi
olmayıp. dava edilen iç hukuk ve uygula.nalan
sözleşmeye uygunlukları bakımından yorumlar ve
denetler. İlgili devlet bakımından sözleşmenin ih
lal edilip edilmediğini saptar.

Devletler. Avrupa İnsan Haklan Mahkeme
si 'nin kararlarına uymakla sorumludurlar. Bu
sistem devamlı olarak gelişmektedir ve Sözleşme
canlılığını büyük ölçüde mahkemenin onu yorum
lamasından kazanmaktadır.

Sistem daha önceleri bir ilk gözetim kurulu
şu olan komisyondan ve mahkemeden oluşmakta
iken, daha sonra kabul edilen 11 numaralı Pro
tokol ile değiştirilen Sözleşme. Komisyon ile
Mahkemeyi birleştirmiş ve daimi bir mahkeme
kurmuştur. Böylece, bireysel başvuru hakkı artık
otomatik olmuştur.

Sözleşmeyi imzalayan bütün devletler. Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi "rrirı yetkisini kabul et
mek zorundadır. Mahkemenin kararlarının uygu
lanıp uygulanmadığı. Avrupa Konseyi Bakanlar
Komitesi tarafından izlenmektedir. Sözleşmeyi ih
lal ettikleri tespit edilen devletler ihlali gidermek
için önlem almakla yükünılüdürler.

Eğer, devletin iç hukuku ihlalin sonuçlarının
tam olarak giderilmesini öngörmüyorsa. Mahke
me, devletin mağdur tarafa tazminat ödemesini
karar altına alabilir. Bunun yanında. Mahkeme,
ihlalin ve sonuçlarının tekrarının önlenmesi için
devletlerden, gelecekte yasa ve uygulamalarını
değiştirrn,elerini isteyebilir. Bu yönde verilen ka
rarlar, Mahkemenin önündeki davaları aşan bir
etkinlik kazanır.

Mahkemenin içtihat oluşturan kararlan, sürek
lilik ve tutarlılıkları nedeni ile önleyici etki yara
tır ve ulusal rrıakarrıları , muhtemel uluslararası
yaptırı.mlarla karşı karşıya bırakacağından sözleş
me hükümlerine karşı hareket etmekten caydırır.
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Türkiye, Avnıpa İnsan Haklan Sözleşmesini
18 Mayıs 1954 yılında onaylamıştır. Daha sonra
kabul edilen 1 l numaralı Protokol ise. Türk.iye
tarafından 11 Mayıs l 994 tarihinde imzalanmış
tır.

AVRUPA SOSYAL ŞARTININ
UYGULANMASININ İZLENMESİ

İzleme mekanizması. şart hilkilmlerinin uygu
lanması ile ilgili olarak . hükümetlerin Avrupa
Sosyal Haklar Kom.itesine sundukları raporlara
dayanmaktadır.

1998 yılının Temmuz ayında yürürlüğe giren
bir ek protokol. uyum hakkında ulusal raporlara
ek olarak kolektif şikayet sistemini getirmektedir.
Bununla. sendikalara, işveren kuruluşlarına ve hü
kümet dışı kuruluşlara şartın ihlal edildiği iddi
alarını Avrupa Sosyal Haklar Komitesi önüne ge
tirme olanağı verilmektedir.

Avrupa Sosyal Haklar Komitesi, hükilmetlerin
sundukları raporlar üzerine, ulusal yasaların ve
uygulamaların Avrupa Sosyal Şartı'na uyum için
de olup olmadığı bir rapor ile Hilkümetler Ko
mitesine bildirir. Hükümetler Komitesi de, Ba
kanlar Komitesinin karar tasan.lan.nı hazırlar. tav
siye konusu olması gereken durumları. seçer. Ba
kanlar Komitesi, her izleme dönemi sonunda ka
rarlar kabul eder. Devletlerin ulusal yasa ve uy
gulamalarının şart'a uygun hale getirilmesi için
tavsiyelerde bulunur.

Avrupa Sosyal Haklar Komitesi. kolektif' şika
yet halinde ise. şikayetlerin kabulünü karar bağ
lar. devletin şartı ihlal edip etmediği hakkında
vardığı sonucu bildiren bir rapor hazırlar. Bakan
lar Komitesine sunar. Bakanlar Komitesi, ihlal
vukuunda. ilgili tarafa hitaben bir tavsiye kararı
alır.
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DÜNYADA
*NS~N HAKLARI,
iŞÇi HAKLARI VE
SOSYAL STANDARTLAR
Gaye YILMAZ

Kavramsal olarak ..insan haklan., hemen he
men tüm toplum kesimlerinin farkında olduğu fa
kat gerek içerik gerekse uygulama alanı bakımın
dan genellik.le bilince çıkarılmamış olan kavram
ların başında gelmektedir. Bir yandan toplumsal
yaşamın. baskı. şiddet, zorlama gibi unsurlardan
arındırılması. bir yandan sınıflı toplumlarda mev
cut dil. din, ırk. etnik köken, cinsiyet, siyasi gö
rüş gibi farklılıklardan kaynaklanan eşitsizliklerin
en aza indirilmesini hedefleyerek dizayn edilen
"Irak'lar'" manzumesi. bazen yeterince anlaşılmadı
ğı bazen de yaşanan pek çok haksızlığa yanıt
üretememesi. yani hakların dizaynındaki yetersiz
lik dolayısıyla gerektiği gibi işlev görmemekte ve
bu nedenle insan hakları için verilen mücadele
ler daha da önemli hale gelmektedir.

Bireysel haklar ve siyasi özgürlükler yolunda
verilen mücadelelerde geride bıraktığımız 2002
yılında sınırlı da olsa belli kazanımlar elde edil
miştir. Örneğin. Doğu Timor halkı, yıllarca En
donezya yasalarına bağlı olarak maruz kaldıkları
baskılardan kurtulmuş ve seçimle iş başına gelen
bir Hükümetle birlikte bağımsızlığına da kavuş
muştur. Angola'da 27 yıldan beri devam eden iç
savaş son bulmuş ve Sierra Leone de bağımsız
lığını ilan ederek, anti demokratik süreçte yaşa
nan hak ihlallerini sorgulamak üzere özel bir
mahkeme kurmuştur. Amerika Birleşik Devletle
rinde yeni kurulan Amerikan Eyaletleri Örgütü,
Venezuela•da seçimle gelen demokratik. hüküme-
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te yönelik olası bir darbe girişimine karşı kam
panya yürütmektedir.

Bahreyn'de kadınlar ille kez oy kullanma ve
seçimle Meclis•e girmeye hak kazanmış. Arap
yarımadasında ilk defa iki insan hakları örgütü
ne resmi kuruluş izni tanınmıştır. Hatırlanacağı
gibi. 2002 yılı Türkiye için de insan hakları ko
nusunda belli bir ilerlemenin sağlandığı yıl ol
muş. AB üyelik kriterlerine uyum için Türkiye
Hükümeti ölüm cezası ile Kürtçe dilinin kullanı
mına ilişkin mevcut çeşitli kısıtlamaları kaldır
rrırştrr.Arıcak, bu olumlu gelişmelerin yanında
dünyanın pek çok ülkesinde sivillere yönelik kat
liamlar ve hak ihlalleri hala yoğun olarak devam
etmektedir. İsrail-Filistin arasında yıllardan beri
süren savaş 2002'de yeni bir ivme kazanmış
olup; Nepal'de iç savaş başlamış. Kolombiya.
Çeçenistan ve Kongo Cumhuriyetindeki vahşet
olanca şiddetiyle devam etmektedir. Aynca, Mos
kova'da yaşayan Rus'lar. Bali'deki Avustralyalı
lar. Tunus'da yaşayan Almanlar. Kenya'daki İs
railliler ve Kenyalılar . Pakistan'daki Fransızlara
yönelik şiddet ve katliamlarda da bir azalma ol
rrıarruştır.

İnsan Haklan İzleme Raporu 2003•e göre
Burma, Çin. Kuzey Kore, Irak. Suudi Arabistan
ve Vietnam'da hala diktatör yönetimler iş başın
da bulunmaktadır. Sanayileşmiş ülkeler Afrika'da
açlıktan ve AIDS'ten kırılan 55 milyon insana
yardım adına hemen hemen hiçbir adım atmaz
ken, Afrika'lı göçmenlerin kendi ülkelerine giri
şini giderek daha fazla kısıtlama yolunda ciddi
adımlar atrrıaktadır,""

Ancak bireysel hak ve özgürlüklerin ka.zan..ıl
masında bazen ağır toplumsal bedeller de ödene
bilmektedir. Örneğin, Afrika kıtası çapında deva
sa bir serbest bölge yaratılmasını hedefleyen
uluslar arası NEPAD Afrika'nın Kalkınması ıçın
Yeni Ortaklık (New Partnership for Africa•s De-
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velopment) projesi, Afrika kıtasındaki Devlet yö
netimlerinin insan hakları ve şeffaf yönetim ko
nularında bağlayıcı taahhütlerde bulunmalarını
sağlamış, fakat aynı proje kapsamında eğitim,
sağlık ve ·ulaşım başta olmak üzere kamusal bü
tün alanların piyasalaştırılması gündeme geldiği
için Afrika halkları bu kez farklı bir mücadele
yi başlatmak zorunda kalmışlardır. Söz gelimi,
NEPAD'a üye ülkelerden Kenya'da toplum sağ
lığı neredeyse tümüyle piyasaya terk edilmiş ve
nüfusun %56'sının gilnde ortalama 1$'ın altında
bir gelirle yaşamak zorunda olduğu ülkede dev
let hastanelerinde bile 1 günlilk yatış bedeli 4$'a
fırladığı için, hastalanan yığınların ölümle iç içe
yaşadığı, hastane faturasını ödeyemeyen hastala
rın ya yataklarına zincirlendiği ya da uzun süre
lerle hastanede zorla çalıştırıldıkları, başka bir
deyişle farklı türden insan hakları ihlallerinin ya
şandığı yeni bir süreç başlamıştır _<2>

Gelişmiş dünyadaki hak ihlallerinin boyutları
ve düzeyleri farklı da olsa, uluslar arası toplum
içindeki eğilimi ortaya koyması bakımından
önemlidir. Örneğin ABD, yıllardan beri, haklar
kapsamının genişletilmesine ve mevcut hakların
güçlendirilmesine sistematik olarak karşı çıkmak
tadır. Gerek Cumhuriyetçiler fakat gerekse de
Demokratlar İnsan hakları sözleşmelerinin hep
güçlerinin yeteceği uzaklıkta durmalarını tercih
etmişlerdir. ABD Hükümetleri, 6 temel insan
hakkı sözleşmesinden, kadınlara karşı her türlü
ayrımcılığı yasaklayan Sözleşme de dahil olmak
üzere yarısını (3 tanesini) hiçbir zaman ülke ya
salarına geçirmeyi kabul etmemiştir.

Hatta, ABD. ülke yasalarına geçirdiği İnsan
Hak.lan Sözleşmelerinin ihlali halinde ulusal ve
ya uluslar arası mahkemelere dava açılmasını da
yasaklamış bir illkedir. ABD'nin bu eğilimi~n en
net kanıtlarından biri de, Meksika'nın BM-insan
Hakları Komisyonuna getirdiği önergeye, üstelik
insan hakkı ihlallerinde sicili en kötü olan ülke-
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lerle iş birliğine giderek karşı çıkmış olmasıdır
Meksika'nın önergesinde hiçbir ülkeye kınama
yapılmak.sızın teröre karşı mücadelede insan hak
kı ihlallerine yol açılmamasının önemi vurgulan
mak.taydı. ABD. Cezayir. Hindistan, Pakistan ve
Suudi Arabistan arasındaki ittifak yardımı ile
önergenin Komisyonda reddedilmesi sağlandı
Ancak daha sonra, Washington'un girişimlerinin
başarısız kalmasını müteakiben BM-İnsan Hakla
n Komisyonu benzer bir önergeyi onayladı.

Washington'ın işkenceyi önleme çabaları kar
şısındaki engelleyici tavrı da ülke yönetimlerinin
ana eğilimlerini ortaya koymaktadır. Aralık ayın
da BM-Genel Meclisinde ..işkenceye ilişkin pro
tokol" için yapılan oylamada ABD yönetimi, 127
ülkenin ..evet" oyuna karşılık ..fıayar" diyen sa
dece 4 ülke yönetiminden biri oldu. BM-Çocuk
Hakları Sözleşmesini ülke yasalarına geçirmeyen
tek dünya ülkesi de ABD'dir. En özet ifadesiy
le ABD. insan haklarının telaffuz edilmesinden
son derece memnundur fakat bu hakların evren
sel ölçülerde genişletilip, güçlendirilmesi gibi gi
rişimlerden kesinlikle. kaçınılması gerektiğini dü
şünmektedir.13>

2002 yılının Mart ve Nisan aylarında yapı
lan BM İnsan Hakları Komisyonu yıllık olağan
tcıpl.arıtrsarra ABD ilk kez katılmadı ve toplantı li
derliğini AB üstlendi. Genelde umutlar, AB'nin
ABD'ye oranla insan hakları konusunda daha ka
rarlı olacağı yönündeydi fakat umutlar yerini ha
yal kırıklığına bıraktı. Çünkü AB liderlerinin baş
ta Çin, Çeçenistan - Rtrsya.'da yaşanan ihlallere
ekonomik çıkarlar temelinde yaklaştığı ve örne
ğin Pekin Hükümetine Çin'deki insan hakkı ih
lalleriyle ilgili bir uyanda bile bulunmaksızın bu
nun yerine proforma bir diyaloğu tercih ettiği gö
rüldü. AB 'nin bu eğilimi, Birlik kurumlarının gö
rece ıyı olan insan hakları karnesinin yalnızca
AB ve genişleme ülkeleriyle sınırlı olduğunu, sı
ra dünyanın diğer bölgelerine geldiğinde ise ön-
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celiği ekonomik: çıkarların aldığını göstermektedir.
Hak ihlalleri açısından AB içindeki en ciddi so
runların başında kamu oyunun politik gelişmeler
konusunda -karar alınıncaya kadar- bilgilendiril
memesi. şeffaflık ve demokrasinin gerektiği gibi
işletilmiyor olmasıdır. Bilhassa hak ihlali olayla
nnda gizlilik en üst düzeye çıkmaktadır_<4>

Bir. diğer önemli husus ise. tek tek madde
lerine bakıldığında işçi haklarını da kapsadığı gö
ıiilen uluslararası sözleşmelerin. işçi hakkı ihlal
lerinde bir savunma aracı gibi kullanılamaması
biçim.inde yaşanan çelişkidir. Bu anlamda örne
ğin. ..Herkesin. zulüm altında başka ülkelere sı
ğınma ve sığınma olanaklarından yararlanma hak
kı vardır...u, denmekte. ama ekonomik yetersizlik
dolayısıyla açlık koşullarında yaşamaya mahkum
edilmiş olmak ..zrrtürrı" den sayılacak hallere da
hil edilmediği için milyarlarca insanın. en temel
insan hakkı olan ..yaşam hakkı..rıdarı?" malınım
kalmasına seyirci kalınmaktadır. Bildirgenin 4.
maddesinde ..Kimse. kölelik ya da kulluk altında
tutulamaz; kölelik ve köle ticareti her türüyle ya
saktrr ," denilmesine karşın. dünyanın çeşitli ülke
lerinde yadsınamayacak bir olgu olan köle işçi
lik. örneğin başka ülkelere sığınma hakkınm kul
lanımı için haklı bir gerekçe olarak kabul edil
memektedir. Ne var ki bu ironik durum. ~M-İn
san Hakları Evrensel Bildirgesinin 14/b pıadde
sinde hukuksal meşruiyet kazanmıştır: ..Gerçekten
siyasal nitelik- taşımayan suçlardan ya da Birleş
miş Milletlerin amaç ve ilkelerine aykırı eylem
lerden doğan kovuşturma durumunda bu haktan
yararlanılamaz.'•

İnsan Haklan Bildirgesindeki '"Evrensel" vur
gusuna karşın özellikle bazı maddelerde. söz ko
nusu hakların ulusal düzeydeki yasa ve anayasa
lara 'endekslenmiş olması. sistemden kaynaklanan
eşitsizlik ve haksızlıkları gidermenin önündeki bir
diğer engeldir. Örneğin. Madde 8'de ••Herkesin •
anayasa ya da yasayla tanınmış temel haklarını
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çiğneyen eyleınlere karşı yetkili ulusal mahkeme
ler eliyle etkin bir yargı yoluna başvurma hakkı
vardır:• ifadesiyle yer alan ilke. hem ülkelerdeki
yasal ve anayasal düzenlemelerdeki farklılıklar
yani ..temel Irakjar'" tanımlamasının ülkeden ülke
ye değişiklik arz edebilmesi dolayısıyla hem de
söz konusu bu yasal düzenlemelerin kapitalizmin
gelişimine engel teşkil etmemesi amacıyla kolay
ca değiştirilerek eskiden hak kapsamında olan un
surların hukuk sistemi dışına alınabilmesi dolayı
sıyla uygulamada karşılığını yeterince bulama
maktadır.

Bu tip durumlarda devreye, genellikle söz ko
nusu devletin üyesi bulunduğu uluslararası meka
nizmalar girmektedir. Bu anlamda, Türkiye'de bi
reysel hak ve özgürlüklerin Devlet idaresi tara
fından ihlal edildiği durumlarda bireyler Avrupa
İnsan Haklan Mahkemesine baş vurabilmektedir
Ancak, her devletin böyle bir mekanizmaya üye
olmadığı, bu tip bir üyeliğin bile devletlerin key
fiyetinde olduğu ve daha da önemlisi bu tip
mahkemelerin ele aldığı konulara getirilmiş olan
çeşitli sınırlamalar hatırlanacak olursa 8. madde
nin uygulama alanının ne denli dar olduğu görü
lecektir.

Yasal mevzuat değiştirilmek suretiyle temel
haklar kavramını daraltmanın hem Türkiye ve
hem de dünyada pek çok örneği bulunmaktadır
Söz gelişi. 1999 yılında Türkiye Anayasasında
yapılan değişiklikle yabancı ve yerli şirketlere ta
nınan uluslararası tahkimde dava açma hakkı, as
lında Türkiye yurttaşlarının temel haklarını önem
li düzeyde gerileten bir düzenlemedir. Bu yeni
değişi.klik uyarınca, şirketler üretimleri sırasında
çevreye. toplumun genel çıkarlarına ya da doğ
rudan istihdam ettikleri iş gücüne zarar verseler
bile, devlet ve kamu mahkemeleri yetkisiz ola
cak., tersi durumda ise, şirkete uluslararası tah
kimde devleti dava etmesinin yolu açılacaktır
Tahkim sisteminde alınan kararlarda. daha önce

-----------------------------1

J
6B DİSK Yayınları



yapılmış yatırım ve ticaret anlaşmaları ref'erans
alındığı ıçın Devletin atacağı olası konıyucu
adımlar şirketlerin tek yanlı olarak belirleyecek
leri tazminat cezalarına konu olacak, bu tazmi
natların bütçede yaratacağı gedik ise her zaman
olduğu gibi sosyal harcamaların kısıtlanması ya
da özelleştirmelerin hızlanması veya kamu perso
nelinin işsizleşmesi üzerinden, yani yine toplu
mun bizzat kendisi tarafından ödenecektir.

Hakların yasal çerçevesinin geriletilmesinin
bir başka örneği de Avrupa Birliği Nice Zirvesi
sırasında yaşanmıştır. 2000 yılı Aralık ayında
Fransa'nın Nice kentinde toplanan AB Konseyi
Zirvesi tarafından onaylanan ve Avrupa Anayasa
sına geçirilmesi planlanan Avrupa Temel Hak
lar Şartnamesinı, kazanılmış hakların önemli bir
bölümünü içermediği için Avrupa Sendikalarının
büyük tepkisiyle karşılaştı. Şart metninde hiç yer
almayan temel haklar şöyle sıralanıyordu:

- Araştırma yapma özgürlüğü

- Fikri mülkiyet haklarının toplumsal yarar
gözetilerek kullanılması koşulu

- İşletmelerin toplumsal sorumluluk üstlenme
si zorunluluğu

- İşyerinde işçi sağlığı-iş güvenliğinin koruma
altına alınması hakkı

- Sosyal Güvenlik Sistemlerinden yararlanma
hakkı

- Genel Kamu hizmetlerinden yararlanma hak
kı

- Çalışma ha.k1o

Avrupa Sendikalar Konf'ederasyonu ETUC'nin
Nice Zirvesi protestolarıyla - bu şekliyle- imza
lanmasına engel olmaya çalıştığı şartname, deği
şiklik yapılmaksızın Zirve tarafından onaylandı.

Temel insan haklarının geriletilmesinin bir di-
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ğer yolu da uluslararası yatırım ve ticaret anlaş
malarıdır. Son derece güçlü, bağlayıcı ekonomik
yaptırımlarla beslenmiş olan bu düzenlemeler ül
kelerin yasalarında ciddi değişiklikler yapılmasını
zorunlu hale getirmekte ve daha önce hak olarak
tanımlanmış alanlar. giderek mevzuat dışına çıka
rılmak.tadır. Bu bağlamda örneğin, BM-İ.H. Ev
rensel Bildirgesine göre ..Herkesin. ülkesinin ka
mu hizmetlerinden eşit olarak yararlanma hakkı
vardır:•<•> Oysa, halen DTÖ Hizmet Ticareti Kon
seyinde görüşülmekte olan GATS-Hizmet Ticare
ti Genel Anlaşmasının ikinci tur müzakerelerin
de, ÖrgUt'e üye 144 devlet, kamu hizmeti kav
ramını nasıl dar-altrp , ıçını nasıl boşaltacak.lan
üzerine planlar geliştirmektedirler. Uluslararası
Yatırım ve Ticaret müzakerelerine egemen olan
anlayış...aynı zaınanda ticari de olabilen hiç bir
hizmet kamu hizmeti olarak tanımlanamaz" şek
linde ifade edilmekte ve özel sektör tarafından da
sağlanan eğitim, sağlık, ulaşım, belediye hizmet
lerine giren çeşitli sektörler, su, enerji gibi pek
çok hizmetin kamusal özelliğinden arındırılarak
piyasa ekonomisine açılması öngörülmektedir.

Sınıflı sistemlerde, yaran ve önemi inkar edi
lemeyecek olan insan hak.lan kavramının ortaya
çıkış nedeninin sorgulanması da bu kavramın bi
lince çıkarılmasına önemli katkısı olacaktır. İ.H
Evr~nsel Bildirgesinin giriş paragrafındaki gerek
çelendirme bölümü ve özellikle ..İnsanın zorbalık
ve baskıya karşı son bir yol olarak ayaklanmaya
başvurmak zorunda bırakılmaması için İnsan hak
larının hukuk düzeniyle korunması gerektiği"
cümlesi aslında kapitalist sistemde eşitsizl_ik ve
haksızlıkların tümden giderilemeyeceğinin kabulü
ne dayanmakta ve en azından insan haklan kap
saınında sayılan sınırlı hak ve özgürlüklerin ya
salarla korunması gereği vurgulanmaktadır. Ger
çekten de insan haklan kavramı. eşitsizliklerle
beslenen bu sistemin en fazla zarar veren belli
bazı uygulamalarını zapt u rapt almayı arrıaçfa-
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maktadır. Bu bağlamda, insan haklarının sorgu
lanması şarttır fakat gerekliliğinden kuşku duyul
mamalıdır.

Diğer yandan, günümüzden 50 yıl kadar ön
ce dönemin siyasal ve ekonomik özelliklerine uy
gun olarak şekillendirilmiş insan hakları bildirge
sinde, bugünkü koşullara göre değerlendirildiğin
de şaşırtıcı düzeyde ilerici boyutlar da bulunmak
tadır. Örneğin Bildirgenin 23. maddesine göre;

1. Herkesin çalışma, işini özgürce seçme, adil
ve elverişli koşullarda çalışma ve işsizliğe karşı
korunma hakkı vardır.

2. Herkesin herhangi bir ayrım gözetilmeksi
zin eşit iş için eşit ücrete hakkı vardır.

3. Herkesin kendisi ve ailesi için insan onu
runa yaraşır ve gereğinde başka toplumsal koru
ma yoluyla desteklenmiş bir yaşam sağlayacak
adil ve elverişli bir ücrete hakkı vardır.

4. Herkesin çıkarını korumak ıçın sendika
kurma ya da sendikaya üye olma hakkı vardır.

Doğrudan çalışanları ilgilendiren yukarıdaki il
keler. bugün insan haklan çerçevesinde en fazla,
en yaygın ihlal edilen boyutlardır. Dünyanın hak
lar açısından en gelişmiş bloğu olan Avrupa Bir
liği 'nde bile yukarıda sayılan hakların önemli öl
çüde ihlal edilmekte olduğu bilinmektedir.

Uluslararası Özgür Sendikalar Konfederasyonu
ICFTU'nun her yıl düzenli olarak tekrarladığı
Hak İhlalleri Araştırmasının Temmuz 2002•de ya
yımlanan ve 2001 yılı bilgilerini aktaran raporun
daki Batı Avrupa ülkeleriyle ilgili bilgiler bu hak
ihlallerine ışık tutmaktadır. Rapora göre, Porte
kiz'de turizm, tekstil ve inşaat sektörlerinde is
tihdam edilen pek çok çocuk günde 10 ila 14
saat çalıştırrhnakta; kaçak işyerlerinde çalıştırılan
bu çocuklar. yaşlan büyüdükçe kolayca işten çı
karılarak yerlerine yeni çocuklar işe alınmakta
dır.
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Raporda bu çocukların bazıları işe sabah
07 .00'de başlayıp. gece 1 l.00'e kadar çalışmak
zonında olduğu, bazılarına da işverenleri tarafın
dan tecavüz edilmekte olduğu ve çoğunun ciddi
düzeyde fiziksel ve ruhsal zarar gördüğüne iliş
kin çeşitli farklı çalışmalar anlatılmaktadır. İngil
tere'de son 10 yılda yapılan bir çok araştırma
nın, 13 ile 15 yaş arasında ve çalışmakta olan
çocukların %40'ının kayıt dışı istihdam edildiği
ni ortaya koyduğunu belirten ICFTU raporu. İn
giltere"rıirı kuzey doğusundaki Low Pay Unit
isimli birim tarafından yapılan bir başka araştır
maya göre de çalışan çocukların %44'ünün iş ba
şında kaza geçirmiş ve yine çalışan çocukların
dörtte birinin de 13 yaşın altında olduğunu; ay
nca İngiltere'de çalışan çocuklar arasında fuhuş
olgusunun oldukça yaygın olduğunu belirtmekte
dir...Pek çok Avrupa'lı, köle işçiliği, Kuzey Ko
re'deki Gulag'lar gibi yalnızca diktatör yönetim
lerin iş başında olduğu ülkelerde görülebilecek
bir sorun olarak tanımlıyor olsa da köle işçilik
sorunu bugün Avrupa'nın da kapısına dayanmış
bulunuyor. Almanya'da bazı hapisanelerde mah
kumlar özel sektör tarafından, rızaları alınmaksı
zın, sosyal güvenceden yoksun ve piyasa ücret
lerinin %5'i kadar bir ücret karşılığında çalıştı
rılmakta. Yunanistan'da kısa süre önce hükürnet
tarafından grevdeki denizcileri işlerine zorla geri
döndürmek için Olağan Üstü Hal Yasasına baş
vuruldu" diyen Raporun yazarı Collin Harker
şöyle devam ediyor:

"Bu yasaya rağmen grevden vaz geçmeyen ve
işe geri dönmeyi reddedenlere para ya da hapis
cezası tehdidi kullanıldı. Tüm bunların ötesinde
ve bütün AB ülkeleri için geçerli olan en kötü
uygulaına ise kadınlar ve kız çocukların fahişe
lik yapmaya zorlanması olgusu." ICFTU Raporu
nun bu sayısını hazırlayan araştırmacı Collin Har
ker, her ne kadar biltün AB Devletleri 8 ILO
sözleşmesini de ülke yasalarına geçirmiş olsa da,
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nitelikli bir hukuk sistemine sahip olan Avrupa
ile,_ kadınlara ayrımcılık yapılan, çocukların eme
ğinin sömürüldüğü ve mahkumların zorla çalıştı
rıldığı Avrupa arasında çok ciddi farklılıklar ol
duğunu belirtiyor _<9>

Yukarıdaki verilerin insan haklan kavramı
• açısından değerlendirilmesinde öncelikli olarak
cevaplanması gereken soru, Avrupa Birliği'nin
tüm bu olumsuz tabloya rağmen dünyanın haklar
bakımından en gelişmiş coğrafyası olduğu ve
eğer AB içinde bile bu düzeyde hak ihlali yaşa
nıyorsa dünya genelindeki hak ihlali boyutlarının
ne durumda olduğu, şeklinde sorulmalıdır.

Diğer coğrafyalarla karşılaştırıldığında redde
dilemez ölçüde ileri boyutta hak ve özgürlükle
rin yaşandığı Avrupa'da bile, hakların hangi kri
terler esas alınarak nasıl sınırlandığı kolayca gö
rülebilmektedir. Örneğin sayısız bireysel, siyasi
hak ihlalinde davacı lehine karar alan Avrupa in
san Haklan Mahkemesince kuruluş sürecinde be
lirlenen ilkelerden biri olan yaşama hakkının ta
nımlaması

..Herkesin yaşama hakkı kanunla korunur. Ka
nunun ölüm cezası ile cezalandırdığı bir suçtan
dolayı hakkında mahkemece hükmedilen bu ce
zanın yerine getirilmesi dışında hiç kimse kasten
öldürülemez. Öldürme, aşağıdaki durumlardan bi
rinde kuvvete başvurmanın kesin zorunluluk ha
line gelmesi sonucunda meydana gelmişse, bu
maddenin ihlali suretiyle yapılmış sayılmaz;

a. Bir kimsenin kanundışı şiddete karşı kortı.n
ması;

b. Kanuna uygun olarak tutuklama yapılması
veya kanuna uygun olarak tutuklu bulunan bir ki
şinin kaçmasının önlenmesi;

c. Ayaklanma veya isyanın, kanuna uygun
olarak b.astrrrlrrıaar.i"?" 35 ·yıl süren mücadeleler
sonunda 1985 yılında çıkarılan 6 No.lu ek pro-
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tokolla değiştirilmiş ve kanunla bile alınmış olsa
ölüm cezaları istisna kapsaını dışına alınmıştır.

Ancak yine de Maddenin içeriğinden de an
laşılacağı gibi, ayaklanma veya isyanların bastı
rılmasında ya da kaçmaya çalışan hükümlüyü ya
kalamak için insan canına kast edilmesi hala
meşru o!arak kabul edilmektedir. Diğer yandan,
Avrupa insan Haklan Mahkemesinin ölüm ceza
sını kaldırması, insan haklan mücadelesinde ula
şılan en önemli başarıların başında gelmektedir.

Yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden
örnekleme yapılacak olursa, Mahkeme kararları
nın 4. maddesinde ..Hiç kimse köle ve kul ha
linde tutulamaz. Hiç kimse zorla çalıştırılamaz ve
angaryaya tabi tutulamaz." denmekte , fakat ay
nı hükme ilave edilen aşağıdaki madde ile tutuk-.
lulann rızaları alınmaksızın çalıştırılmaları, tıpkı
ICFTU Hak İhlalleri raporunda da (2001) belir
tildiği gibi meşrulaştırılmaktadır:

Aşağıdaki haller bu madde de kastedilen ..zor
la çalıştırma veya angarya" dan sayılmazlar:

a. Bu sözleşmenin 5. maddesinde belirtilen
şartlar altında tutuklu bulunan kimseden tutuklu
luğu veya şartlı salıverilmesi süresince olağan
olarak yapması istenecek çalışma; Nitekim, ICF
TU Hak İhlalleri Raporunda da görülebileceği gi-

- bi örneğin Almanya'da tutuklu ve hükümlüler rı
zaları dışında çalışmaya zorlanmaktadır.

Konuyla ilgili bir diğer tartışma ise, insan
hakkı ihlallerinin görece daha yoğun yaşandığı
ülkelere ekonomik ambargo uygulanıp, uygulana
mayacağına ilişkindir. İşçi örgütleri ve İnsan
Haklarıyla ilgili organizasyonların sürekli olarak
gündemde tutmaya çalıştıkları ve savundukları
ekonomik ambargo meselesi, dünyanın en güçlü
ekonomik kurumu olarak -faaliyet gösteren Dün
ya Ticaret Örgütü nezdinde kabul görmemekte ve
bedeli insan hakkı ihlalleri de olsa dünya ticare-
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tini kısıtlayıcı bir uygulamanın Örgüt tarafından
kabul edilemeyeceği belirtilmektedir. Burma ve
Tayvan arasındaki gerginlikte hem işçi hem in
san hakları ihlalleri yaşanmakta, Rusya'da yaşa
nan hak ihlalleri uluslararası örgütlerin hazırladık
ları raporlarda ilk sıralardan inmemekte. Çin 'de
yaşananların boyutları bütün dünya tarafından bi
linmekte fakat. ekonomik ambargo hiç bir şekil
de gündeme getirilmemekte. hatta sayılan bu ül
kelerden Çin dünyada yabancı yatırımcıları çek
me konusunda en cazip ülke olma özelliğini ko
rurken. Rusya•nın Dünya Ticaret Örgütüne tam
üye yapılması yönündeki çalışmalara da hız ve-
rilmiş bulunmaktadır. •

Başta Uluslararası Özgür Sendikalar Konfede
rasyonu ICFTU olmak üzere, sendikal hareketin
öncelikli ve ısrarlı talepleri arasında yer alan İş
çi haklarının bu kavram kapsamına dahil edilme
sinin ötesinde, bağlayıcı tedbirlerle güçlendirile
rek uygulanmasının sağlanması talebi son derece
haklı olmakla birlikte, kavramın kendi sınırlı olu
şumunda bile mevcut iç çelişkileri. devletlerin,
onaylamış olsalar da bu sınırlı kapsamı bile uy
gulama konusunda gösterdikleri isteksizlik ve tilm
bunların ötesinde işçi haklarının tanınması halin
de maliyetlerin yükseleceği ve kar oranlarının dü
şeceği gerçekliği bu talebe ulaşılması önündeki
en ciddi engeller olarak göze çarpmaktadır.

Bu başlık altında öncelikle ele alınması gere
ken bir diğer konu işçi sağlığı ve iş güvenliği
meselesidir. Doğrudan yaşam hakkı ile ilişkili
olan bu konuda. kapitalist gelişim sürecinde çok
önemli ilerlemeler kaydedilmiş ve teknolojik ge
lişmelerin de yardımı ile dünyanın pek çok böl
gesinde ortalama yaşam süresinde ciddi artışlar
kaydedilmiş. halen de kaydedilmektedir.

Ancak tüm bu ilerlemelere karşın her yıl on
binlerce işçinin iş kazası ya da meslek hastalık
ları nedeniyle yaşanunı kaybettiği yaygın olarak.
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bilinen ve kabul edilen bir gerçekliktir. Taham
mül edilmesi mümkün olmayan çalışma koşulla
rı yüzünden günde ortalama 3300 . yılda ise 1.3
milyon işçi yaşamını kaybetmektedir. Bu sayı. sa
vaşlardan kaynaklanan ölümlerin iki katına yakın
dır ve AIDS'ten ölenlerin sayısı bile bu sayının
altındadır. Bu ölümlerin yaklaşık 335.000'i iş ka
zalarından, 325.000'i ise meslek hastalıklarından
kaynaklanmaktadır. Kayıtlara göre her yıl 1 60
milyon yeni iş kazası ve meslek hastalığı vaka
sı eklenmektedir. Bu istatistiklere katledilen, sal
dırıya uğrayarak yaralanan yüzlerce sendikacı da
eklenebilir. Yalnızca 2001 yılında 209 sendikacı
öldürülmüş ya da kaybolmuştur ve bu sayı, ge
çen yıla oranla %50'lik bir artışa işaret etmekte
dir. Yine 200 ı yılında, 8500 sendikacı tutuklan
mış, 3000'den fazlası yaralanmış ve 20.000'den
fazlası da işlerinden kovulmuştur. Her ne kadar
henüz düzenli istatistikleri yapabilecek duruma
gelmemiş de olsa Uluslararası Çalışma Örgütü
ILO, 1964 yılında çıkarılan İş Kazası Yardımla
rı Sözleşmesinde listelenen meslek hastalıklarının
yeniden ele alınmasına karar vererek bu konuda
bir çalışma başlatmış bulunmaktadır.01>

Ayrıca, sistemin içine düştüğü krizi aşabilmek
için geliştirdiği yeni iş organizasyonları ve top
lam kalite yönetimi gibi aynı sürede, daha az sa
yıda işçiyle, hatasız, daha fazla miktarda ürün
üretim ile müşteri memnuniyetine endeksli, işçi
ler üzerindeki iş yoğunluğunu arttıran üretim mo
dellerinin uygulandığı iş yerlerinde kaza oranı ve
stresten kaynaklanan hastalıkların arttığı bugün
bilimsel verilerle kanıtlanmış durumdadır. Böyle
si bir gelişmenin, insan haklan kavranuyla ilişki
li olmadığını ileri sürmek mümkün olabilir mi?

Avnıpa Birliği örneğinde de olduğu gibi,
gelişmiş ülkelerde yaşanan hak ihlalleri dünyanı!)
geri kalmış ve halen gelişmekte olan ülkelerin
deki hak ihlallerinin boyutlarını öngörmeyi kolay
laştınnaktadır. Bu anlamda dünyanın en sanay-
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ileşmiş ülkesi olan ABD'de yaşanan ihlallere
önerrıli bir örnek oluşturması açısından selüloz ve
kağıt işkolunda faaliyet gösteren İsveç'li bir çok
uluslu şirketin işyerinde örgütlü sendikadan 2001
yılı Ekim ayında talep ettiği şartlar şöyledir:

Çalışma Süreleri, tek yanlı olarak, işveren
tarafından her an değiştirilebilecektir

Fazla mesai süreleri için konan sınırlamalar
kaldırılacaktır.

Düşük ücretli işçiler. rızaları alınmaksızın her
zaman vardiya çalışması yapmaya zorlanabilecek

Hafta sonu ve tatil günlerindeki ekstra
ödemeler tamamen kaldınlacak.02>

Asya'da hak ihlalleri ile adından en fazla söz
edilen ülkelerin başında Güney Kore geliyor.
Devlet Başkanı Kim Dae Y'urıg, 1997 yılında
Nobel Barış ödülü alan bir· devlet yöneticisi ol
duğu halde, sendikalara yönelik taciz ve sal
dırılan durdurmak için hiç bir şey yapmamasıy
la dünya işçi hareketinin hedefi haline gelmiş
durumda.03' •

Orta ve Doğu Avrupa'dan hak ihlali man
zaralarına gelince; sendikacılara yönelik tehditler,
yine sendika üyelerinin işten çıkarılması, sürül
mesi ve tehdit edilmesi gibi olaylar en sık rast
lananlar. Bulgaristan ve Federal Yugoslavya
Cumhuriyetinde çalışanlar başka yerlere sürülme
ve işten çıkarılma korkusuyla sendikalara üye ol
maktan kaçınıyorlar. İşçileri korkutup, sindirıne
çabalan elbette sadece bu iki ülkeyle sınırlı değil.
Çek Cumhuriyetinde sendikaya üye olmaktan
caydırmak için işçilere rüşvet öneriliyor ve mah
kemelere dava açan işçileri yıldırmak için hukuk
süreçleri olabildiğince uzatılıyor. Ukrayna•da
greve giden sendikaların yöneticileri fiziksel sal
dırılara maruz kalıp, yaralanabiliyor. Bu bağlam
da sendikacılara yönelik şiddet olgusunda ve ta
cizlerde ciddi bir artışın olduğu görülüyor. Hır-
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vatistan, yasal sistemine bakıldığında işçi cenne
ti zannedilebilecek bir ülke, fakat gerçekler çok
farklı. İşçilerin %70'i, 3 ayı geçmeyen süreli söz
leşmelerle istihdam ediliyor ve sözleşmenin yeni
lenmeyeceği korkusuyla sendikalara üye olmak
istemiyor. Romanya, Bosna, Latvia ve Bulgaris
tan'da yeni yürürlüğe konan yasalar olmasına
rağmen, hak ihlalleri alabildiğine devam ediyor.1141

Latin Amerika'da ise, başta Kolombiya ve
Bolivya olmak üzere kıtadaki bütün ülkelerde
sendikacılara ve sendika üyelerine yönelik fizik
sel saldırılar rekor düzeydedir. Latin Amerika'da
ki bir diğer hak ihlali de topraklarından sürülen
küçük köylülere yönelik asimilasyon benzeri uy
gulamalardır. Zengin maden yatakları ve su kay
naklarını ele geçirmeye çalışan çok uluslu şirket
ler, kıta ülkelerinin zayıf ekonomik yapısından
yararlanarak muazzam büyüklükteki verimli ara
zileri ele geçirmekte ve yerli halkı göçe zorla
maktadır.

Görünen tablodan kolaylıkla anlaşılacağı gibi
düzeyleri ve dereceleri farklı da olsa hak ihlal
leri oldukça yaygın bir olgu olarak tüm dünyada
yaşanmaktadır. Özellikle birebir yaşamı ilgilen
diren işçi ve sendika haklarının yalnızca İnsan
Haklan Evrensel Bildirgesi ya da ILO-Ulus
lararası Çalışma Örgütünün sözleşmelerinde yazılı
olarak kalmasının önüne geçmek için verilecek
mücadelede insan hakkı savunucularıyla işçi hak
ları mücadelesi yürütenlerin birlikte hareket et
mesi. uluslararası insan haklan mahkemelerinin
çalışma yaşamındaki hak ihlalleriyle ilgili
davalara da bakmasının sağlanması ve elbette
tüm bu çabalar ıçın yaygın bir örgütlenmenin
başlatılması öncelikli hedefler olarak ortada dur
maktadır. Mücadele perspektifinde göz ardı edil
memesi gereken bir başka boyut ise, insan hak
lan kavramının yaşanan tüm sorunlar ve ihlaller
göz önüne alınarak: kendi içinde yeniden tanım
lanması ve detaylandırılması, iç tutarsızlıklarından
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arındırılması yönünde de verilecek mücadeledir.
Konuyla ilgili bilinçlendirme eğitimlerinin yalnız
ca örgütlü kesimler içinde değil, toplumdaki iş
sizler, öğrenciler ve örgütsüz işçiler gibi farklı
grupları da kapsayarak sürekli ve . yaygın biçim
de sürdürülmesi, konuyla ilgili demokratik kitle
örgütleriyle işbirliğine gidilmesi kaçınılmaz bir
gereklilik gibi görünmektedir.
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İNSAN HAKLARI
MÜCADELESİ VE
ULUSLARARASI İNSAN
HAKLARI ÖRGÜTLERİ
Hasan AKTAŞ

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER
Birey, ulusal toplumun başlıca öznesidir.

Ancak, tek öznesi değildir. Ulusal hukukun
muhatap aldığı. dernek, vakıf. şirket gibi ..tüzel"
kişilikler de ulusal toplumun özneleridir. Benzer
bir durum uluslararası toplum ıçın de söz
konusudur. Uluslararası örgütlerin tipik örnekleri;
Birleşmiş Milletler. NATO. Avrupa Konseyi ve
Avrupa Birliği gibi kuruluşlar sayılabilir.
Kızılhaç. Kızılay. Uluslararası Af Örgütü de
böyledir. Uluslararası sivil toplum örgütleri,
çeşitli uluslardan özel birey ve kuruluşların
oluşturduğu örgütlerdir. Buna karşılık uluslararası
örgütler. hükümetlerin bir araya gelerek
oluşturduğu örgütlerdir.

Kimi uluslararası kuruluşlar evrensel; BM

Kimileri bölgesel; AB

Kimileri özel amaçlı /teknik.; NATO. Dünya
Sağlık Örgütü olabilir.

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE
İNSAN HAKLARI
İnsan Haklarının artan ölçüde uluslararası

örgütlerin konusu haline gelmesi. bu örgütlerin
çeşitli hususlarda öncülük etmesi sonucunu
doğurmaktadır. BM 1945 yılında kurulmuş ve
tüm dünya ülkelerini kapsayan bir örgütlülük
düzeyine ulaşmış bulunuyor. 1949 yılında kuru-
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lan Avrupa Konseyi de genel amaçlı fakat bölge
sel etkinlikte bir örgüt olarak 40'ı aşkın ülkeyi
kapsamaktadır.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
ÖRGÜTÜ VE İNSAN HAKLARI
KAVRAl\ıll
BM'ne varlık kazandıran Kurucu Belgenin

başlangıç bölümü, temel insan hakları ile
kişinin insan olarak haysiyet ve değerine" üye
devletlerin duyduğu inancı, kesin bır dille ifade
eder. Kurucu Belge md.55'e göre; ..BM Örgütü,
ırk, cinsiyet, dil, ve din ayrımı olmaksızın herkes
için insan hakları ve temel özgürlüklere evrensel
saygı ve riayeti" özendirme işini kendine amaç
edinmiştir. Md. 56'ya göre; ••bu amaca ulaşma
yolunda üye devletlerin gerek tek başına gerekse
örgütle işbirliği içinde çaba gösterme taahüdünde
bulunduğu bildirilmektedir. 1946 yılında BM
İnsan Hakları Komisyonu oluşturulmuştur. 1948
yılında İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi kaleme
alınmış, 1966 yılında ise. Medeni ve Siyasal
Haklara ilişkin Misak ile Ekonomik, Sosyal ve
Kültürel Haklara İlişkin Misak'tır.

BM İNSAN HAKLARI KOMİTESİ

1966 yılında kabul edilmiş bulunan Medeni
ve Siyasal Haklara ilişkin Misak'ın taraf devlet
lerince, uygulamayı izlemek üzere İnsan Hakları
Komitesi kurulrrıuşcur, Devletlerin yükümlülük
lerini ne ölçüde yerine getirdiklerini her 5 yılda
bir BM Genel Sekreterliği aracılığı ile Komiteye
rapor ederler. Koınite raporları inceleyerek,.
gerektiğinde devletlerle diyaloga girişmektedir.
Devletler birbirini şikayet edebilir. Komitenin
uzlaştırma görevini yerine getirmesi için, şikayet
edilen devletin daha önceden bu yetkiyi vermiş
olması gerekir. Bu yetkiyi vermiş olan i.ilke
sayısı; üyelerin l/3'üdür. Bireyler de Komiteye
başvuruda bulunabilir. Gruplar, sivil topluın kuru-
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luşları ve öteki tüzel kişiliklerin başvunı hakkı
bulunmamaktadır.

BM'YE HER KOŞULDA BAŞVURU
OLANAĞI: 1503 PROSEDÜRÜ

BM'nin 1970 tarihli karar sayısına atfen bu
isim verilmiştir. Buna göre, BM'ye bireysel
şikayet yapıldığında, şikayet ihlalden sorumlu
devlete bildirilmekte ve varsa yanıtı istenmekte
dir.

AVRUPA KONSEYİ VE İNSAN HAK
LARININ KORUNMASI

Avrupa İnsan Hakları sözleşmesi,
yılında yürürlüğe girmiştir. Türkiye,
yılından beri sözleşmeye taraftır.

AVRUPA İNSAN HAKLARI
SÖZLEŞMESİ

Sözleşme büyük ölçüde İnsan Hakları
Evrensel Bildirgesi'nin yaklaşım ve üslubundan
esinlenmiştir. Sözleşmede bulunan haklar, taraf
devletteki bütün insanları kapsamaktadır.
Sözleşmede yer verilen başlıca .haklar;

- yaşama hakkı

- işkence ve insanlık dışı ya da aşağılayıcı
muamele yasağı

- kölelik ve zorla çalıştırma yasağı

- özgürlük ve güvenlik hakkı

- adil yargılanma hakkı

- geriye dönük olarak suç oluşturma yasağı

- özel yaşam. aile, ev ve özel yazışmaların
gizliliği

- düşünce, vicdan ve inanç özgürlüğü

- ifade özgürlüğü

- toplantı ve örgütlenme özgürlüğü

1953-
1954
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AVRUPA İNSAN HAKLARI
MAHKEMESİ
Avnıpa İnsan Haklan Sözleşmesi ve ek pro

tokollerde tanınan haklan uygulamada ne denli
gözetildiğini yargısal olarak denetlemektedir.
Fransa "n ırı Strazbourg kentinde bulunan divanı
(mahkeme) oluşturan yargıçlar, Avrupa Konseyi
Parlamenterler Meclisince seçilnıektedir. Divanda
her devletten 1 'er yargıç olmak üzere taraf
devletler sayısınca yargıç bulunınaktadır.

BİR DAVA DİVAN'A NASIL
GÖTÜRÜLÜR?
Sözleşmeye taraf devletlerden biri,

Sözleşme veya ek pr-orokoj lerclerı birini ihlal et
tiğinde, olay şu birimler tarafından Divan'a gö
türülebilmektedir: a) öteki devletlerden biri veya
bir kaçı. b) Tek tek kişiler, c) Sivil toplum ör
gütleri, d) Kişi grupları. b. c, d şıklarındaki baş
vurular..bireysel b.aşvur'u" olarak tanımlanıı-. Şika
yetin birinci şartı; iç hukuk yollarının TÜKETİL
MİŞ olmasıdır. İkinci şart ise, süre koşuludur. Bu
süre; yasal merciler önünde alınan son kararın ar
dından en çok 6 aydır.

AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ
TEŞKİLATI
Kısaca. AGİT ilk kez, insan hakları ile ulus

lararası güvenlik arasındaki bu esaslı ilişkiyi
kunıınlaştıran bir uluslararası örgüt olmuştur.
Örgüt üyelerinin 1975 yılında Helsinki 'de Avrupa
Güvenlik ve İşbirliği Konferansı "nrrı ardından
kabul ettiği Nihai Senet'te insan hakları ve temel
özgürlüklere saygı. katılımcı devletler arasındaki
ilişkilere yön veren 10 ilkeden biri olarak
açıklanmıştır.

Bir diğer ilke. katılımcı devletlerde azınlık
haklarının korunmasına ilişkindir. İnsan hakları
zaınan içinde. örgütün 3 temel ayağından biri
haline gelmiştir. Öteki ikisi, güvenlik ve ekono-
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midir. AGİT bünyesinde alınan kararlar, hukuk
sal bağlılıkları olmayan ..siyasi işlemlerdir.

AVRUPA BİRLİĞİ VE
İNSAN HAKLARININ KORUNMASI

l992 tarihli AB antlaşmasına göre, .. AB
Yurttaşlığı" kavramı geliştirilmiş bulunmaktadır.
AB Yurttaşlığı, AB üyesi devletlerin yurttaşlarına
..ulus üstü" medeni ve siyasal haklardan yarar
lanma yolunu açmaktadır.

DEVLET DIŞI ULUSLARARASI
KURULUŞLAR

Uluslararası Kızılhaç Komitesi

l 863 yılında İsviçre'de kurulnıuştur. Komite
tümüyle a-politik. sadece insancıl arnnçfarfa
hizmet veren bir örgüttür. Başlıca uğraş alanı
savaş esirleri ve yaralıların korunmasıdır.

Uluslararası Hukukçular Konıisyonu

Merkezi Cenevre'de bulunan bu kuruluş,
dünyanın çeşitli ülkelerinden değişik hukuk sis
temlerini temsil eden seçkin hukukçulardan
oluşuyor. 60'tan fazla ülkede şubeleri yardır.
Amacı; hukukun üstünlüğü ilkesine saygı göster-
lmesini sağlamak ve insan haklarını hukuk yolu
ile korumaktır. Siyasal davalara gözlemci gön
derir. (Türkiye'de DİSK ve Barış Derneği
avalarında olduğu gibi). Gözlemcilerin görevi

davanın adalete uygun biçimde yürütülüp,
yürütülmediğini ve özellikle savunma hakkına
saygı gösterilip, gösterilmediğini saptan1aktır.
unlar dışında, başvurular söz konusu olduğunda

incelemek ve rapor yazmak üzere heyetler gön
derir. Tam bir tarafsızlık içinde faaliyet yürüten
Komisyonun saygınlığı yüksektir. Bu nedenle,
M, Unesco ve Avrupa Konseyinde ..danışman•·
tatüsilne sahip bulunmaktadır.
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İnsan Hakları İçin Uluslararası Birlik

1942 yılında ABD'de kurulmuştur. Mülteciler
sorunu ile ilgilenmektedir. İlgi alanını, insan hak
larının tüm dünyada konınması biçiminde
genişletti. Çalışmalarını BM içinde yoğunlaştırır
Birleşmiş Milletler ve insan Hakları Evrensel
Bildirisinin hazırlanmasına katkısı olmuştur.

BM bünyesi içinde insan hakları ile ilgili
komisyon ve alt komisyonlarda gözlemci bulun
durur, danışman statüsü ile görüş ve öneriler
sunar. Bazı önemli olaylarda, hük.ümetlere yaptığı
başvunılardan olumlu yanıt alamadığı taktirde
BM genel sekreterliğine başvunıda bulunur.

Uluslararası Pen Kulübü

1921 yılında İngiltere•de kumlan PEN, dün
yanın çeşitli ülkelerindeki yazarlar veya kulüple
rinin katılımı ile oluşan yazarlar birliğidir. Kuru
luş, özellikle düşünce, anlatım ve basın özgürlük
lerinin sağlanması ve yazarların haklarının dünya
ölçüsünde korunması uğruna mücadele verir.
Uluslararası kongreler düzenleyerek, bu kongre
lerde hükilmetlerin yazarlara karşı olan tutumla
rını ele alınıyor ve yayınlanan uluslararası bil
dirilerle kamuoyu yaratılmaya çalışılıyor. Kurum,
edebiyatın Birleşmiş Milletleri olarak tanımlanır.
Uluslararası PEN şartı:

- yazın, köken olarak siyasi ve uluslararası
kargaşalara rağmen sınır tanımazdır

- bütün koşullar altında ve özellikle savaş du
rumunda insanlığın en büyük mirası olan sanat
eserlerine ulusal ve siyasal ihtiraslarla dokunul
mamalıdır

- PEN üyeleri, kendilerini ırkçılığa, sınıfsal ve
ulusal düşmanlıkları gidermek için ellerinden ge
leni yapmaya ve tek bir insanlığın yaşadığı tek
bir dünya idealini yükseltmeye adarlar,

- PEN. dünyanın olanaklı olan her yerinde

86 DİSK Yayınlan



dUşünce özgürlüğü konusunda her türlü baskıya
karşı çıkar

- PEN özgür basından yanadır ve barış zama
nında keyfi sansUre karşı çıkar

Sınır Tanımayan Gazeteciler

1985 yılında Fransa'da kuruldu. Dünyanın her
yanında gazetecilerin tutuklanmasına ve
öldürülmesine karşı eylemler düzenledi. I 989
sonrasında, basın örgütlülüğü konusunda somut
eylemlilikler örgütledi. ..Protesto, çalışmalarımızın
temelidir" belgisini ilke edinen RSF, tüm dünya
da gazetecilere karşı işlenen dinci, ırkçı ve poli
tik ayrımcılık suçlarını önlemeye çalışıyor ve biı
doğrultuda etkinlikler düzenliyor.

Article 19

Sansüre Karşı Uluslararası Merkez, adını
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin; ..her
insanın düşüncelerini özgürce açıklamaya hakkı
vardır. Bu hak, düşüncelerinden dolayı rahatsız
edilmemek. ülke sınırları söz konusu olmaksızın
bilgi ve düşünceleri her türlü araç ve yollarla
aramak, elde etmek ve yaymak hakkını gerek
tirir" şeklindeki 19. maddesinden alınmıştır.
Article I9. kuruluş amacını şöyle tanırrılıyor:
••dünyanın her yerinde sansürü tespit etmek ve
karşı koymak ıçın tarafsız ve sistematik olarak
çalışır. Merkezi Londra"dadır.

Uluslararası Af Örgütü

Devlet dışı gönüllü kuruluşlar içinde en tanın
mışıdır. 1961 yılında Londra'da kurulmuştur. Ör
güt, şiddete başvurmamış olmak şartı ile dini, di
li. etnik kökeni, rengi ve inancı ne olursa olsun
sırf düşünce ve inançları yüzünden tutuklanarak
hapse atılmış insanların serbest bırakılması uğru
na çaba gösterir. Bu kişilere •'düşünce tutuklula
rı.. adı verilir.28 Mayıs 1961 tarihinde Londra•da
The Observer. Pariste•de Le Monde gazetelerin-
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de yayımlanan ..The Forgotten Prtsorıers'" başlık
lı makale büyük yankı uyandırdı.

UAÖ. kayıtsız şartsız her türlü işkence ve
ölüm cezasına karşısıdır. 30 yıllık mücadele so
nucunda 150 ülkede. 1 milyon 100 bini aşkın
üyeye ulaştı. Dünyanın her yerine; Evrensel İn
san Haklan. tutuklulara davranışta standart as
gari kurallar. tüm insanlık işkenceden ve başka
ca zülmedici . insanlık dışı ya da aşağılayıcı
ceza ve davranışlardan korunmasına ilişkin bildi
rilere uyulmasını sağlanıaya çalışır. Uluslararası
Af Örgütünün siyasal kimliği zaman zaman tar
tışma konusu olmuştur. Örgüt. 1975 yılında Le
nin ödülüne. 1977 yılında Nobel Barış Ödülüne
aday gösterilmiştir. UAÖ. hiç bir devletten bağış
kabul etmiyor. Gelirini. üye aidatları. bağışlar. ör
güt amblemli hediyelik eşyalar. yayınlar vb. kay
naklardan elde etmektedir.

Uluslararası İnsan Hakları Dernekleri
Federasyonu

1922 yılında kuruldu. 10 Aralık 1948 'den
beri uluslararası denetim mekanizmaları aracılığı
ile İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi "rı irı somut
uygulanması ıçın çalışıyor. Federasyon. l 789
Fransız İnsan Hakları Bildirisi. 1793 Fransız
Yurttaş Haklan Bildirisi ve 1948 BM İnsan Hak
ları Bildirisi 'nde belirlenen ilkeleri tanıyor. Faali
yetleri:

- Uluslararası organizasyonlar ile birlikte et
kinlikler düzenliyor

- İnsan haklarının baskı ve tehdit altında ol
duğu ülkelerde incelemeler yapıyor

- Özellikle politik karakter • taşıyan davalara
hukuki dayanışma organize ediyor

- Delegasyon raporlarının duyurulması
- Uluslararası insan hakları araçlarının olgun-

laşmasına katkıda bulunuyor. Türkiye. üyedir.

İnsan Haklan Derneği
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Çeşitli tarihlerde kurulup. kapatılmıştır. İlk
kez 2. Paylaşım Savaşı sonrası 1945 yılında Prof".
Ali Fuat Başgil tarafından kurulmuştur. Kısa bir
sürü sonra dernek kapatıldı. 1946 yılında.
Zekeriya Sertel. Tevfik Rüştü Aras ve Fevzi
Çakmak önderliğindeki bir grup tarafından.
özgürlük ve demokrasiyi savunmak amacıyla aynı
isimle yeniden kunıldu. Derneğe ..koınünist..
denilmesi üzerine başkan Çakmak dahil derneğin
önemli yönetim kunılu üyelerinin istifa etmesi ile
dernek dağılmış oldu. Aynı isimli dernek bir kez
daha l 986 yılında kuruldu. Derneğin kuruluşu
bilyilk engellerle karşılandı. Derneğin 90 kuru
cusu üyesının çoğunluğu tutuklu ve hükümlü
yakınlarından oluşuyordu.

İHD, 17 Temmuz 1986'da Ankara'da kurul
du. 20 bini aşkın üyesi bulunuyor. 14 Şubesi
kapatılmıştır. İHD üyeleri hakkında 90 dava
açılmıştır. 255 yöneticisi yargılanmış. 14 üyesi
öldürülmüştür.

Türkiye Barışseverler Derneği (1950)

14 Temmuz 1950'de İstanbul'da, '"dünya ba
rışına katkıda bulunmak" amacıyla kuruldu. Tilr
kiye'nin Kore'ye asker göndermesine karşı çık
mak, Derneğin ilk etkinliklerinden biriydi. 29
Temmuz 1950'de kurucuları tutuklanarak derne
ğin etkinliklerine son verildi. Dernek yöneticile
rine de 15 •er ay hapis cezası verildi.

Barış Derneği (1977)

20 Nisan 1 977 •de ..dünya barışının sağlanma
sı" yönünde etkinlikler göstermek amacı ile İs
tanbul 'da yazar. hukukçu, bilirnadamları ve sanat
çılardan oluşan 39 kişi tarafından kuruldu. Baş
kanlığını Mahmut Dikerdem 'in üstlendiği Barış
Derneği, •• nükleer silahların yasaklanması, ırkçı
lığa, yeni sömürgeciliğe son verilmesi. insan hak-
arının korunmasını" amaç edindi. Dernek çalış
maları 12 Eylül'de durduruldu. 44 Kurucu hak-
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kında tutuklama kararı çıkarıldı. Sovyetler Birli
ği yanlısı olmak.la suçlanarak, mevcut düzeni yı
karak yerine Marksist bir düzen kurmayı amaç
ladığı gerekçesi ile CY'nın 141-142. maddelerin
den cezalandırılması istendi. 1986'da Dernek yö
neticilerinin tutukluluk hallerinin kaldırılmasına
karar verildi. Barış Dem~ği Davası kamuoyunda
büyük yanlcı buldu.

Tutuklu Ve Hükümlü Aileleri
Yardımlaşma Derneği (1986)
TAYAD. 3 Şubat 1986 tarihinde yakınlan tu

tuklu ve hükümlü olan kimselerin yakınlan tara
fından kuruldu. Miting, sergi. panel gibi etkinlik
ler ve kampanyalar düzenledi. Cezaevlerinde uy
gulanan tek tip elbise, sevk zinciri gibi uygula
malara karşı etkinlikler düzenledi. 12 Eylül uy
gulamalarının kaldırılması için de kampanyalar
örgütledi. Dernek büyük baskılar gördü. Keyfi
gerekçelerle kapatıldı. Dernek kapatıldıktan son
ra. Haklar ve Özgürlükler Derneği (ÖZGÜR
DER) 1991 yılında kuruldu.

İnsan Hakları Ve Mazlumlar İçin
Dayanışma Derneği (Mazlum Der)

Ocak 1991 •de Ankara'da kuruldu. Amacı; u

zalimlere karşı mazlumdan yana tavır koymak ve
her türlü baskı ve işkenceye karşı İnsan Hakla
n ve Hürriyetlerinin savunuculuğunu yapmak. .....
Dernek, Batı "rırrı insan hakları anlayışını tanım
ve kapsam itibarı ile çok dar olduğunu iddia et
mektedir. Özellikle. din ve vicdan özgürlüğü ile
ilgili. müslümanlara yönelik hak ihlalleri ile ilgi
lenmektedir.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TÜHV-
1990)

1990 yılında 32 insan hakları savunucusu ta
rafından Ankara'da kuruldu. Kuruluş gerekçesi; ..
işkenceye karşı verilen mücadelenin bugünkü bo
yutu ile işkenceye engel olmadığını işkence gö-
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renlerin tedavisinin ertelenmez bir görev olduğu
.. saptaması idi. Bu saptamadan hareketle; Anka
ra. İstanbul; İzmir ve Adana'da 4 tedavi merke
zi ve Ankara'da bir dökümantasyon merkezi ara
cılığı ile çalışmalarını sürdürmektedir. Her yıl.
Türkiye İnsan Hakları İhlalleri R'ap-omı'" yayınla
maktadır. İzmir. Adana ve İstanbul'da temsilcilik
leri bulunmaktadır.

Helsinki Yurttaşlar Derneği (1993)

39 aydın. sanatçı. bilimadamı tarafından 1993
yılında İstanbul'da kuruldu. 1991 yılında Prag'da
Uluslararası Koordinasyon Kurulu toplanmış. Tür
kiye"yi temsilen Murat Belge de Konsey'de yer
almıştı. Derneğin amacı; ..Helsinki Nihai Senedi
ile başlatılan ve 20 Kasım 1990 tarihinde Paris
Şartı ile geliştirilerek korunan AGİK sürecinde
yükümlülük altına getirilen ilkelerin desteklenme
si ve katkıda bulunulmasıdır. Dernek. Körfez sa
vaşı sırasında Ortadoğu Barış Süreci. İHD Diyar
bakır ŞB. Bşk. Vedat Aydın'ın öldürülmesini
protesto eden 100 imzalı çağrı mektubu, Sivas
katliarm nedeniyle 1 milyon bildirinin uçaktan
atılması gibi etkinlikler düzenledi.

Doğrudan insan hakları için mücadele veren
yukarıda sayılan kuruluşlar dışında, esas olarak
siyasal, akademik, hukuksal, ekonomik, demokra
tik, tıbbi vb. mücadele veren çok sayıda kurum
ve kuruluş dolaylı olarak insan haklan alanına
yönelik mücadele vermektedir.

Yararlanılan Kaynaklar
Anar, Erol İnsan Hakları Tarihi

Tiirkiye'de İşkence, İHD Kütüphanesi

Polat, Necati- Daği, İhsan : Demokrasi ve İn
san Hakları El Kitabı

Kapani, Münci : İnsan Haklarının Uluslararası
Boyutları
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DİSK BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİ
Avrupa Temsllclllğl: Yücel Top
6. Rue Mcridicn 1210 BRUXELLES/BELÇİKA
Tel: 00/322-219 79 44 Faks: 00/322-219 79 72
Akdeniz Bölge Temsilciliği: Recep Koç
Milli Egemenlik Cnd. No: 40 D. 12 Çankaya Apt. ANTALYA
Tel: (0242) 247 30 43. Faks: (0242) 247 30 43
Ankara Merkez Temsilciliği:
Necatibey Caddesi Park Apt. No:96/1-3 Maltepe/ANKARA
Tel: (0312) 231 17 45-231 18 45-46 + Faks
Ankara Bölge Temsilciliği: Mehmet Ali Akgün
Mithaıpaşa Cad , Süleyman Sınr Sokak. No:2/7 Sıhhiye/ANKARA
Tel: (0312) 431 41 45 Faks: (0312) 431 41 49
Çukurova Bölge Temsilciliği: Yusuf Yürekli
Rcşatbcy Mah. Atatürk Cnd. Özel Sancak İşhanı No: 8/86-87
Ol 120 ADANA
Tel: (0322) 363 23 30 Faks: (0322) 363 23 30-363 21 91
Ege Bölge T<-msilciliğl: Kani Beko
MUrselpaşn :,"ıvarı 1268 Sok. No: 2 K: 3 Dökümcü Musa lşhanı
Basmane/İ:Z:,,,R
Tel: (0232) .;.15 21 64-489 90 13 Faks: (0232) 489 89 54
Gaziantep ı:;Jlge Temsilciliği: l\·luzııfTer Subaşı
Çukur Mah. !,.mail Say Sok. Ömer Yetkin lşh. K. 3
27010-GAZIANTEP
Tel: (0342) 220 42 84-85 Faks: (0342) 231 90 69
İstanbul Merkez Temsilciliği: Ali Cancı
Kemalpaşa Mah .. Yeşil Tulumba Sk .. Milftil Han No: 59-1 Kat: 3
Laleli/İSTANBUL
Tel: (0212) 511 72 07 Faks: (0212) 511 76 92
İstanbul Anadolu Yakası Bölge Temsilciliği: Zeynel Demirçh·i
Rasimpaşa Mah. M. Sarı Ali Sk. No: 3/11-13 Kndıköy/İSTANBUL
Tel: (0216) 348 40 49 Faks: (0216) 348 42 17
İstanbul Avrupa Yakası Bölge Temsilciliği: l\luharrem Kılıç
M. Nezihi Özmen Mah. Akçay Sk. No: 22. D: 2
Güngören/İSTANBUL
Tel: (0212) 637 29 00 Faks: (0212) 637 29 09
Marmara Bölge Temsilciliği: Hüseyin Yaman
Ulubatlı Hasan Bulvarı Nilsaş lşhanı No: 66/4 BURSA
Tel: (0224) 256 00 06 Faks: (0224) 256 00 07
Karadeniz Bölge Temsilciliği: Bekir Belo,•acıklı
Ulugazi Mah. Y.K.M. Karşısı Osmaniye Cad. No: 27/4 SAMSUN
Tel: (0362) 431 37 17 + Faks
Kocaeli Bölge Temsilciliği: Hasan Hiiseyin Çakar
Cedit Mahallesi Sıra Kavaklar Sok. No: 10 Devlet Hasumcsi Yolu
KOCAELİ
Tel: (0262) 321 18 53-321 51 10 Faks: (0262) 322 47 81
Trakya Bölge Temsilciliği: Sabahattin Eruyanık
Orduevi Arkası Bilgen lşhanı Kat 1 No 35 EDİRNE
Tel: (0284) 225 66 79 + Faks
Diyarbakır Bölge Temsilciliği: Serdar Eklngen
Adres: Lise Cad , 2. Sok. Çavuşoglu 2 Apartmanı No: 11 K: 1
OİYARBAKIR
Tel: (0412) 221 11 77 Faks: (0412) 221 34 81




