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EDİTÖRÜN NOTU
ISophos Dergisi 5. sayısında, geleceğe dair bakışlarımızı yoğunlaştırıp netleştireceğimiz bir dosya
sunuyor. Bunu mevcut sinema, insan doğası, toplumsal yapı, insan hakları ve akademik çalışmalar
üzerindeki teknolojik etkiyigöstererek yapıyor.
Sinem Şentürk, Türk akademisindeki etik ve hukuk ihlallerinin mevcut durumunu, örnekler
üzerinden inceledi. Etik ihlallerin yoğunluğunu, gösterilen tepkinin azlığına ve yaptırımların
zayıflığına bağladı. Anlaşılan o ki Türk akademisi, özgün eserler üretme ve dürüstlük konusunda
isteksiz, belki de büyük oranda yeteneksiz. Lisans üstü eğitimin birinci kademesindeki Seminer
Dersi yeterli olmadığından ikinci kademesinde verilmeye başlanan Bilimsel Araştırma Teknikleri ve
Yayın Etiği Dersinin dijital beşeri bilimlerdeki genç araştırmacılara etik bilinç ve hukuki sorumluluk
kazandırmasını bekleyebiliriz. Dijital telif hakları, intihal tespit programları, YÖK’te tezlerin erişime
açık hale getirilmesi gibi gelişmelerin sonuçlarını görmek için henüz vakit var. Fakat etik tutumun çok
boyutlu kültürel katmanlarla ilişkisinin analizleri önümüzdeki en önemli sorun. Türk Akademisinin
kendine güvenmesi için başka iyileştirmelere ihtiyaç duyduğu çok açık.
Tuğçe İyigüngör, teknolojik tekillik sürecinin ve yapay zeka teknolojilerinin insanı dönüştürerek
üst insana, belki bir “post human”a ulaştırma trendini analiz etti. Ona göre muazzam ve devrimci bir
süreçyaratan teknolojik gelişmeler, insanın fiziksel ve zihinsel sınırlarının aşılmasına katkı yapıyor.
Öyle anlaşılıyor ki her türlü beşeri potansiyelimiz artık teknolojik destekle maksimize edilebilecek. Bu
da bizi insanın aşılması tartışmasının tam merkezine getirip bırakıyor. Gelecek, geçmişteki insanın,
İnsan 1.0’ın geleceği olmaktan çıkabilir, sonraki insana, İnsan 2.0’a ait olabilir. İlk insanın tüm değerleri
geride kalabilir. İnsanın biyolojik gelişiminde ilk kez bir gözlenebilir bir sıçramaya tanık olma ihtimali
hepimizi heyecanlandırıyor. Öte yandan akademik çalışmaların yapay zeka ve biyonikleşme ile gelen
değer dönüşümü üzerine de odaklanması gerekiyor.
Abdulkadir Büyükbingöl ve ben, teknolojik etkinin toplumsal yapı ve değişim üzerine etkilerine
odaklanan çalışmamızda, Nesnelerin İnterneti ve Toplum 4.0 durumununSüper Akıllı Toplum ve Toplum
5.0 aşamasına geçiş için yeterli bir başlangıç olup olmadığını, ayrıca Toplum 5.0 nosyonununbir Japon
ütopyası olup olmadığını araştırdık. Eş zamanlı olarak ilerleyen ve kesinlikle bol miktarda yeni sosyoteknik olgu üreten teknolojikleşme, dijitalleşme ve küreselleşmenin birlikte ele alındıklarında
geleceğe bakışımızı fütüristik eğilimlerden arındırıp öngörü seviyesine çektiğini görüyoruz. Yer
yüzündeki tüm coğrafyanın toplumsal devrimleri hep birlikte yaşamadığının farkındayız fakat durum
bu kez farklı görünüyor: Bütün toplumlar gecikmeli de olsa bilişim devrimi sürecine katılıyorlar.
Elif Akçay, akademik metin yazma sürecindeki ana dil yeterliliğini, son kontrolleri yapılıp danışmana
teslim edilmiş bir dizi lisans üstü tez üzerinden tespit etmeye çalıştı. İlk okuldan mastır ve doktora
seviyesine kadar her kademe Türk Dili eğitimi gören genç araştırmacıların, bilimsel metin yazarken
ana dillerini doğru kullanamadıkları sonucuna ulaştı. Sosyal ve beşeri bilimlerde akademik çalışmalar
yapmanın metin yazma ile zorunlu bağıntısı göz önüne alındığında imla, noktalama ve ifade sorunları
yeterliliklerinin önemi daha belirgin hale geliyor. Akçay’ın çalışması, tüm eğitim süreçlerindeki ana
dil eğitimin hangi noktalarda gözden geçirilmesi gerektiğini, en son aşamadan hareketle göstermesi
bakımından ayrıca önemli.
Duygu Aydemir’in ve Merve Zorlu’nun yaptığı cinsiyetçi analizde, Malefiz Filmi’nin Uyuyan
Güzel Masalı’nı nasıl yapı söküme uğrattığını gösteriyor. Aydemir, Film’in geçmişten günümüze kadar
zıt kutuplarda konumlandırılmış büyücü kraliçe ve iyi kalpli prensesi gibikadın karakterlerini
dayanışma içinde sunmasını, geleneksel ataerkine karşı bir tür kadınlar arası iş birliği çağrısı
olarak sunuyor. Ayrıca çoktandır üzerinde çalıştığı ekofeminizm ile ilişkisini, Film’deki kadın-doğa
analojisi üzerinden kuruyor. Aydemir’in felsefeye yaptığı teorik katkı ise şu oluyor: Postmodernizm ve
dijitalleşme sürecinde tüm geleneksel kategorilerin yapısı sökülmeye devam etmektedir.
5. sayının Ekler bölümünde, Mehmet Özoğul tarafından Türkçeye çevrilen, insan hakları üzerindeki
teknolojik etkiyi görünür hale getiren Avrupa Parlamentosu raporu var. Rapor, bazı bölümleri seçmeli
olarak çevrildi. Önceki sayımızda yer alan internet ve insan hakları ilişkisi bu raporla biraz daha
ISophos içinde görünür hale gelmiş durumda.
ISophos, hayata bilimsellik katar, bilimi hayata katar. İyi okumalar.
Doç. Dr. Şevki IŞIKLI
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Özet
İntihal ve yayın etiği sürecine odaklanan bu araştırma, akademik
sahtekârlık ve intihal açısından “kötü durumdaki” akademinin
Türkiye’de kendini sürekli tekrarlanması sorunsalına yeni bir bakış
açısı getirilmeye çalışılmıştır. Murat Eren’in “Türkiye Akademisinin
Arka Sokaklarından Tez Manzaraları (2012)” adlı çalışması gibi
ikincil kaynaklardan elde edilen Türkiye’deki lisans üstü tezlerdeki
intihal ve akademik sahtekârlık unsurları, nitel çözümleme
yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analizler ve teorik
araştırmalar, Türkiye’de intihal ve akademik sahtekârlığa karşı
çeşitli türden tepkilerin yetersiz olduğunu, bu türden etik ihlallerin
gerçek akademisyenlerin çalışmalarına ve akademinin imajına zarar
verdiğini, böylece toplumun akademiden beklentisini ve akademiye
yatırımını olumsuz etkilediğini göstermektedir. Araştırmada, intihal
ve akademik sahtekârlığın önlenmesine ilişkin bir dizi etik ilke ve
hukuki norm da önerilmiştir.

A Study on Academic Fraud and Plagiarism: The Currect
Situation in Turkey
Abstract
Focusing on the process of plagiarism and publication ethics,
this research has tried to bring a new perspective to the problem
of the constant repetition of the academy in Turkey in terms of
academic dishonesty and plagiarism. The elements of plagiarism
and academic dishonesty in postgraduate theses in Turkey, which
were obtained from secondary sources such as Murat Eren’s Thesis
Scenes from the Back Streets of the Turkish Academy (2012), were
analyzed using the qualitative content analysis method. The analyzes
and theoretical researches show that various kinds of responses to
plagiarism and academic dishonesty in Turkey are insufficient, that
such ethical violations damage the work of genuine academics and
the image of the academy, thus negatively affecting the expectation
and investment of the society from the academy. A set of ethical
principles and legal norms regarding the prevention of plagiarism
and academic dishonesty are also proposed in the research.
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1. GİRİŞ
İntihal, Arapça bir sözcüktür ve Türkçe karşılığı “aşırma” olarak verilmektedir. Türk
Hukuk Sözlüğünde tanımı ise şöyledir: “Başkasına ait bir telifi, güzel sanatlardan bir eseri
kendisine nispet etmek; bir kitabın ibarelerini, musiki bestesinin namelerini, takdim ve
tehirle veya baştanbaşa hissedilir derecede ifade tarzını tahrif ile kendi adına vermektedir”
(Karınca, 2002, s. 630).
İntihalde temel bir şart vardır: Özgün bir eserin özelliklerinin çalıntı bir esere aynen
geçmesi. Bir eserden esinlenebilir ancak yazar kendi özelliklerini metne yansıtmak
zorundadır. Yazarın kendi özelliklerini yansıttığı eserlerde, başka bir eserden esinlenme
olsa bile burada intihalden bahsedilemez (Karınca, 2002, s. 631). Başka bir deyişle bir eseri,
bir düşünceyi kaynak göstermeksizin kendine aitmiş gibi sunmak bir intihaldir. En çok
karşılaşılan intihal türü, bir eserden alıntı yapılıp eserin ve yazarın adının belirtilmemesidir.
Literatür kapsamında belli konular üzerinde öne çıkarılan ve tanımlanan intihal, en genel ve
ortak görüş olarak “bir başkasının fikir ve görüşlerinin kaynak belirtilmeden kullanılması”dır.
Merriam-Webster çevrim içi sözlüğüne göre “çalmak (başka birinin fikirlerinin kendininmiş
gibi göstermek)”, “kaynak belirtmeden kullanma” ve “edebî hırsızlık yapmak” (What is
Plagiarism, 2010) olarak tanımlanır. Bu tanımlamalar bağlamında üzerinde durulan kısım
ise kasıtlı yapılan intihaldir; başka bir deyişle bir başkasının olan bir fikrin, buluşun,
araştırma sonuçlarının veya araştırma ürünlerinin bir bölümünün ya da tüm bölümün
kaynak gösterilmeksizin istemli olarak kopyalanmasıdır (Aksan vd., 2002).
İntihal, bilimsel yanıltma olarak incelendiğinde üç gruba ayrıldığı görülmektedir. Bunlar,
bilimsel korsanlık, aşırma ve saptırmadır. Bu sınıflandırılmalara göre bilimsel yanıltma ve/
veya etik dışı davranışların örnekleri görülmektedir. İntihali bu sınıflandırmadan ayıran
en temel özellik, bilimsel intihalin merkezinde konumlandırılmış atfın olmasıdır (Uçak ve
Birinci, 2008, s. 191).
Mevcut bilgi teknolojisi çağında internet ve diğer elektronik medya, tüm paydaşlar için
eğitim deneyimlerini geliştirme potansiyeli nedeniyle yaygın olarak kullanılır. İnsanlar
bilgi zenginliğini bulma ve kullanma konusunda özgür olduklarından çoğu durumda,
kopyala-yapıştır yoluyla intihal yapma eğilimindedir. Buradaki önemli durum, farkında
olmadan yapılan intihalin ne olduğunun bilinmemesidir ki yapılan çalışmalar (Bkz. Dey ve
Sobhan, 2006; Başpınar ve Çakıroğlu, 2019) bunu açıkça göstermektedir. İntihal sadece son
zamanlarda tartışılan günümüze özgü bir sorun değildir; tarihte hep var olmuş bir sorundur.
Günümüzde intihalin artışının bir nedeni kuşkusuz birçok bilginin ve kaynağın World Wide
Web (WWW)’de depolanması ve eski zamanlara göre daha kolay erişim sağlanmasıdır
(Yavuzdoğan, 2017, s. 229). Diğer bir sorun ise akademik sahtekârlık olarak tanımlanan
kopyadır. Kopya; bir sanat eserinin veya yazılı bir metnin taklidi, asıl karşıtı, bir sınavda
soruları cevaplamak için başka birinden veya yerden gizlice yararlanmadır. Kopya çekmek,
ödevleri kopyalamak ve gizlice yararlanmak gibi filler de intihalin kapsamı içindedir. Alan
literatürü, öğrencilerin sınav ortamlarında kopya çektiklerini, ödev hazırlarken kopyalayapıştır komutuyla içerik oluşturduklarını doğrular niteliktedir (Gümüşgül vd., 2013).
Kansu, intihalin tanımlarken bilimsel yanıltmanın altında bilimsel korsanlık, intihal ve
saptırma kavramlarıyla gruplandırır: Bilimsel korsanlık, başka araştırmalardaki verilerin
araştırmanın bilgisi dışında izin almaksızın kullanılması; intihal, başkasının fikir ve
çalışmalarını çalarak ve atıf yapmaksızın sahiplenilmesi; saptırma, var olmayan bilgilerin
ve verilerin varmış gibi kullanılması ve var edilmesidir (Uçak ve Birinci, 2008, s. 190). Gerek
bilim çalışmalarda gerekse literatürde atıf yapmak, atıf yapan ve atıf yapılan belge arasında
bir bağ kurmak anlamına gelir (Al ve Coştur, 2007, s. 144). İntihal yalnızca yararlanılan
çalışmaya atıf yapılmaması değildir. Kaynak göstererek ya da kaynak göstermeyerek yapılan
iki farklı intihal türü söz konusudur:
i. Kaynak göstermeden yapılan intihaller arasında; gerçekte katkısı olmadığı halde
adı makalede geçen hayalet yazarlık, pek çok kaynaktan alarak kendine aitmiş gibi
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gösterme şeklindeki mevcut yazı, alıntılanan paragraf içindeki anahtar kelimeleri
değiştirme şeklindeki yetersiz gizleme (kılık değiştirme), kendine ait önceki
eserlerinden aynen alma şeklindeki kendinden aşırma vb. yer alır.
ii. Kaynak göstererek yapılan intihaller ise arasında ise yazar adını verip eser
künyesinin vermemek şeklindeki unutulan dipnot, yanlış bilgi vererek ilgili esere
ulaşılmasını engellemek şeklindeki yanlış bilgilendirme, alıntıya kaynak gösterilen
fakat alıntının nerede başlayıp bittiğini belirten tırnak işaretinin kullanılmaması
şeklindeki mükemmel alıntı, ilgili eserlerin tümüne atıf yapmak fakat kendi fikrini
hiç belirtmemek şeklindeki becerikli alıntı yapma, metinde bazı yerlerde kaynak
vermek fakat geri kalanında göstermeyerek sanki kendisininmiş gibi gösterme
şeklindeki mükemmel suç vb. (Uçak ve Birinci, 2008, s. 191-192).
İntihale neden olacak ve son zamanlarda etkisini artıran fikir hırsızlığının ve akademik
sahtekârlığın sebepleri; yazıyı para ödeyerek ve/veya ödemeyerek başkasına yazdırmak
ve internetten doğruluğu kesin olmayan, kaynağı net olmayan bilgileri kendisininmiş gibi
kullanmaktır. Akademik çalışmalarda özellikle intihal sorunu ilgilenilmesi gereken, önem
teşkil eden bir alandır. Akademik hırsızlık ya da akademik sahtekârlık da intihal olarak
kabul edilir.
Medyaya Yansımış İntihal Vakaları
Son zamanlarda teknolojinin gelişimi ve internetin yaygın kullanımı doğrultusunda,
yükseköğretim alanında çokça tartışılan intihal, bir fenomen haline gelmiştir (Toprak,
2017, s. 4). Önceki zamanlardan günümüze birçok aşırma konusu kamuoyuyla paylaşılmış
ve tartışılmıştır. Ülsever’in “Bilimde aşırma ve müsteşarlık” başlıklı köşe yazısı (Hürriyet,
2005), hükümet görevlisi bürokrat bir profesör ve yardımcı doçentin birlikte yazdıkları bir
kitaptaki, başka bir profesörün kitabından yapılan intihalleri ulusal gündeme taşımıştır.
Kitap, başka bir eserden yaptığı alıntılara hiçbir referans göstermemiştir. Aynı yazıya göre,
kitabın ortak yazarlarından profesör, kusurun kendisinde olmadığını, yardımcı doçentin
bilgisizlik ve acemiliği yüzünden bu sorunun yaşandığını ileri sürmüştü. Gündeme gelen
tartışmalar, söz konusu kitabın basımının durdurulması ve yayından geri çekilmesi ile
sonuçlandı. Bürokratların akademide çalıştıkları dönemde yaptıkları etik ihlallere dair
başka bir örnek ise Avusturyalı bir bakanla ilgilidir. Hürriyet’in 10 Ocak 2021 tarihli haberine
göre Avusturya’da bir hükümet görevlisi, “doktora tezi çalışmalarında usulsüzlük yaptığı
iddialarının ardından (Hürriyet, 2021)” bakanlık görevinden istifa etmişti.
İntihalin “başkasının çalışmasını kopyalamak veya özgün fikrini ödünç almak” şeklinde
tanımlanması bu işin ciddiyetinin tam kavranamadığını göstermektedir. İntihalde asıl
olan şudur: Sahibine atıf yapılmayan her alıntı, özgün bir fikrin çalınmasıdır ve sonuçları
her açıdan kötü niteliktedir (Yaşar, 2018, s. 37). BirGün (2018) gazetesinde çıkan haberin
başlığı şu şekildedir: “Çevriyi intihal yaptı, profesör oldu”. Habere göre, bir özel üniversite
profesörü, Neville Hacker’ın yazdığı Novak’s Gynecology adlı kitabın ilk 5 bölümünün
çevrisini kullanarak yazdığı Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi adlı eser ile profesör
olmuştu ve işin ilginç yanı ise intihal yaptığı eserin çevirisini asistanına yaptırmış olmasıydı.
Durumu fark eden asistan, 2014 yılında Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Yükseköğretim
Kurulu’na şikâyette bulundu. İstanbul Tabip Odası (İTO), şikâyetin ardından profesör
hakkında soruşturma açtı. İki yıllık bir soruşturma sonunda profesörün hatalı olduğuna
hükmederek 15 günlük meslekten men ve 645 TL para cezası verdi. Kurum, bu kararın
gerekçesini, profesörün “başkasına ait bir eserin bir bölümünü atıfta bulunmadan kendi
eseri gibi sunduğu” ve “yayın etiği kurallarını ihlal ettiğinin anlaşıldığı” şeklinde açıkladı.
Fakat profesör, intihal yapmış olsa bile zaman aşımı nedeniyle ceza almaması gerektiğini
iddia eden tuhaf bir itirazda bulundu (BirGün, 2018).
Üner (2011), Almanya’da tespit edilen bir intihal vakasını “Martin Luther’in ülkesinde
bir istifa” başlıklı köşe yazısında kaleme aldı. Yazıya göre bir Alman bakan, intihal yapmakla,
başka bir ifadeyle kaynak göstermeden başkalarının çalışmalarını kendi tezinde kullanmakla
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suçlanmıştı. Olayın ortaya çıkmasının ardından, bakana doktora derecesi veren Beyrut
Üniversitesi, verdiği dereceyi geri almıştı. Bakan ise bu suçun ülke gündemi ile daha fazla
ilişkilendirilmemesi için görevinden istifa etmişti (Milliyet, 2011).
Toprak (2017) yüksek lisans ve doktora tezlerinin özgünlüğünü ve intihal parametrelerini
incelemek amacıyla Türkiye’deki akademik yazının ne derece nitelikli olduğunu ortaya
çıkartmak için bir çalışma yapmıştır. Sözü edilen çalışmada, 600 adet yüksek lisans ve
doktora tezini, Turnitin İntihal Denetleme Programı aracılığıyla incelenmiş ve benzerlik
oranının bu tezler arasında yüksek olduğu tespit edilmiştir. Çalışmaların sonuçları
doğrultusunda Türkiye’deki nitelikli akademik yazının üzerinde durulması zorunluluğu
ortaya çıkmaktadır.
1.2. İntihalin Nedenleri
TÜBA’nın hazırladığı Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunları adlı kitapta intihalin
nedenleri 4 başlık altında sıralanmaktadır:
i. Akademik eğitim aşamalarda bilimsel araştırma eğitiminin
ve disiplinin verilmemesi ve bilim etiğinin üzerinde çok fazla
durulmaması
ii. Yükselme, kabul görme, üne kavuşma hırsının aşırma gibi birçok
etik olmayan davranışlara yol açması
iii. Nitelikli çalışmalardan ziyade çok fazla sayıda yayın yapılması
saygınlığı artırması
iv. Bilim insanlarının aldıkları maddi destekler ve hızlı yayın yapma
eğilimi
v. Elde edilen burs, proje veya sanayi desteğini yitirmeme isteği
(Aksan vd., 2002, s. 40-41).
İnternetin intihale etkisi de önem arz etmektedir. Nitekim internette bulunan her
bilginin kamu malı olduğu yanılgısı da intihali önemli derece artıran bir durumdur.
İnternet çift taraflı bir etki yarattığından, intihale yol açtığı gibi, intihalin ortaya çıkarılması
da kolaylaştırmaktadır (Uçak ve Bilici, 2008, s. 194). Bu bağlamda veri ağırlıklı bilim, “kötü
veriyi, delillerin dijital manipülasyonunu, intihal fırsatlarını” bünyesinde barındırmaktadır
(Işıklı, 2014, s. 107). Bununla birlikte internet hem intihalin gerçekleşmesini hem de
intihalin tespit edilip önlenmesini kolaylaştırmaktadır.
Uzmanları ya da akademisyenleri intihal yapmaya hangi sebeplerin ittiğine dair birçok
görüş ortaya atılmıştır. Uzbay (2006), intihal yapma nedenlerini mantığa büründürme
safsataları bakımından ele almış, bu safsataları ise “Bir şey olmaz abi mantığı”, “İdare et
abi mantığı” ve “Bak bu sefer idare ediyorum mantığı!” şeklinde sıralamıştır. Dolayısıyla
akademik yanıltmanın çözümü üzerinde intihali yapan kişinin sorumluluk almasının
yanı sıra her iki tarafın da bu sorumluluğu alması zorunluluktur. Birçok farklı çalışmada
(Bkz. Tayfun vd., 2020; Başpınar ve Çakıroğlu, 2019; Kösem ve Yoldaş, 2018; Bilgi, 2017;
Iberahim vd., 2013; Dey ve Sobhan, 2006), intihalin farklı nedenlerden kaynaklandığı
ifade edilmektedir. Gerdeman’a (2000) göre akademisyenleri intihal gibi bir akademik
usulsüzlüğe yönlendiren üç ana faktör bulunmaktadır:
i. Bireysel özellikler,
ii. Akran grubunun etkileri,
iii. Yöntem, öğretmen etkileri ve örgütsel politikalar (Gerdeman,
2000’den akt. Kıral ve Saracaloğlu, 2018, s. 326).
Akademisyenlerin intihal yapmasına neden olan bireysel özellikler; akademik
yükselme, yaş, sosyal faaliyetler ve cinsiyet olarak ele alınmaktadır. Tayfun’un (2020, s.
2633), “Akademik Sahtekârlık ile İlgili Öğrenci Eğilimlerinin Belirlenmesi: Turizm Fakültesi
Örneği” adlı çalışmasına göre, intihal eğilimleri ve akademik usulsüzlük davranışları,
öğrenim görülen sınıf farklılıklarına göre değişkenlik göstermemiştir. Nitekim cinsiyet
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değişkenine göre yapılan değerlendirmelerde kız öğrencilerin erkeklere oranla araştırma
sürecinde, proje çalışmalarında akademik sahtekârlık eğiliminin daha fazla olduğu tespit
edilmiştir. Akran grubunun etkilerinde de intihal yapan bireyler bunun normal ve
mümkün olabilirliği şeklinde düşünmekte ve öğrencilerin birbirini taklit etmesinden
ötürü akademik sahtekârlık gösterme eğiliminde oldukları belirtilmektedir. Yöntem ve
öğretmen etkilerinde ise öğretmenlerin tutumları önem arz etmektedir çünkü intihal
yapan öğrenciler hakkında kaygı duyan ve bunu dile getiren öğretmenlerden ders alan
öğrenciler intihal yapmaktan kaçınabilmektedir fakat kendini tekrarlayan ödevlerin
verilmesi, kontrol edilmiyor algısı yaratan öğretmenlerden ders alan öğrencilerin intihale
daha çok eğilimli oldukları görülmektedir (Odabaşı vd., 2007, s. 510). Öğretmen adaylarının
akademik usulsüzlük ve intihal kapsamındaki görüş ve deneyimlerinin incelendiği başka
bir çalışma da Özden ve arkadaşlarına (2015) aittir. Bu çalışmanın örneklemini Dumlupınar
Üniversitesi’ndeki 1119 öğretmen adayları oluşturmuş ve bu öğretmen adayları üzerinde
gerçekleştirilen araştırmanın verileri anket yoluyla toplanmıştır. Bu çalışmanın sonuçlarına
göre öğretmen adaylarının tamamına yakını akademik sahtekârlığın etik olmadığını ve bu
tutumun önlenmesi gerektiğini belirtmiş olsalar da öğretmen adaylarının %95 oranında
yükseköğrenim hayatında intihal içeren davranışlar sergilediği görülmüş fakat sadece %7’ye
yakınının öğretim görevlileri tarafından uyarılmış ve cezalandırıldığı tespit edilmiştir.
1.3. Türkiye’de İntihale İlişkin Yaptırımlar
İntihal yaptıkları gerekçesiyle ile birçok akademisyenin unvanları geri alınmış ve
görevlerine son verilmiştir. Fakat burada bir yanlış algı, genelleştirilmiş durumdadır: İntihal
yalnızca akademisyenleri ilgilendiren bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilgiye ve
kaynağa hızlı erişim sonucunda, öğrenci tezlerinde de birçok intihale rastlanmaktadır. Her
türlü akademik metindeki intihal sorununa yönelik Yükseköğretim Kurumları tarafından
2016 yılında Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi’nde birtakım değişiklikler
yapılmış; etik ihlal türleri ve etik ihlalin bir türü olan intihalin suç olduğu kabul edilmiş ve
aynı zamanda etik ihlallerin yaptırımları açıklanmıştır (Yavuzdoğan, 2017, s. 230).
Akademik sahtekârlığın bir türü olarak karşımıza çıkan intihale yönelik yaptırımların
tartışıldığı çalışmalar mevcuttur. Ünal, Toprak ve Başpınar’ın (2012) gerçekleştirdiği
çalışmada, Türkiye’deki bilim etiğine uygun olmayan davranışların ve denetim ve düzenleme
noktasında yetersiz olduğu kanısına varılmıştır. Bu sebeple atama ve yükselme hırsı
nicelik bakımından artmış ve dolayısıyla intihal davranışın da artığı belirlenmiştir. İntihal
eylemleri karşısında cezai yaptırımların yetersizliği üzerinde durularak YÖK’ün etik
yönetmeliğindeki maddelerin tekrar düzenlenmesi için öneri de bulunulmuştur. Bilimsel
ihlale ister gerçeğe aykırı çarpıtma, uydurma, sahtecilik isterse yayın etiğine aykırılık olsun
etik dışı fiili sehven, ihmalen veya kasten işleyenlere, farklı derecelerde ceza verilir:
“Söz konusu davranışı işlediği eserle kazandığı unvanını kaybeder. Disiplin
cezası yönünden ise, suçu kasten işlemişse, etiğe aykırı bu durumun
bulunduğu yayınların nitelik ve niceliğine göre uyarma, kınama, aylıktan
kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması ile cezalandırılır ve
yönetim görevinden alınır. Suçu sehven veya ihmalen işlemesi durumunda
ise cezası bir derece hafifletilebilir” (Ünal, Toprak ve Başpınar, 2012, s.
21).
Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un
26. maddesinde aşağıdaki ilk dört eylem disiplin suçu, 5. eylem ise meslekten çıkarma
cezası gerektiren kusurlar olarak tanımlanmıştır:
i. İncelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri eser
sahibinin açık izni olmaksızın yayımlanmadan önce başkalarıyla
paylaşmak (1. fıkranın g- bendi),
ii. Mükerrer yayınlarını akademik atama ve yükselmelerde ayrı

5

ISophos: Uluslararası Bilişim, Teknoloji ve Felsefe Dergisi
ISophos: International Journal of Information, Technology and Philosophy

6

yayınlar olarak sunmak (3. fıkranın f- bendi)
iii. Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak
şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla
sayıda yayımlayarak bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde
ayrı yayınlar olarak sunmak (3. fıkranın g- bendi),
iv. Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek veya
olan kişileri dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun
olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini
sonraki baskılarda eserden çıkartmak, aktif katkısı olmadığı hâlde
nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek (3.
fıkranın h- bendi),
v. Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan veya tahrif edilmiş
verileri kullanmak, araştırma kayıtları veya elde edilen verileri
tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri
kullanılmış gibi göstermek, destek alınan kişi ve kuruluşların
çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya
şekillendirmek (4. fıkranın g- bendi),
vi. Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini
bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya
tamamen kendi eseri gibi göstermek (26. maddenin 5. fıkrası).
İntihalin suç olarak belirtilmesi yalnızca YÖK’e yönelik olmamakla birlikte Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu’na (FSEK) göre de suçtur. FSEK’te telif hakkı ihlalleri ve cezaları şöyle
tanımlanmıştır:
“Alenileşmiş olsun veya olmasın, eser sahibi veya halefinin yazılı
izni olmadan bir eseri umuma arz eden veya yayımlayan, sahip
veya halefinin azılı olmadan, bir esere veya çoğaltılmış nüshalarına
ad koyan, başkasının eserini kendi eseri veya kendisinin eserini
başkasının eseri olarak gösteren veya (…) hallerde kaynak
göstermeyen veya yanlış yahut kifayetsiz veya aldatıcı kaynak
gösteren kişiler hakkında üç aydan bir yıla kadar hapis ve 300 milyon
liradan 600 milyon liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur”
(FSEK, 71 Madde, 3. fıkra).
Türkiye’de TÜBİTAK, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ve YÖK’te bilimsel araştırma
ve yayın etiğine aykırı faaliyetleri tespit edilmekte ve önlenmesine yönelik çalışmalar
yürütülmektedir. TÜBİTAK bünyesinde “Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu” oluşturulmuş,
bununla birlikte TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından doktora derecesi ve üzerinde akademik
yetkinliğe sahip öğretim üyelerinin bilimsel makalelerinde benzerlik analizi yapmak
maksadıyla Türkiye’deki üniversitelere birçok hizmet sunulmuştur. Şu an Turnitin İntihal
Tarama Programı; ödev, rapor ve tez türü dokümanlarda benzerlik analizi yapmak
üzere akademik personeller, öğrenciler, araştırmacılar ve diğer personeller tarafından
kullanılmaktadır.
Akademideki etik ihlallerin önüne geçebilmek için genel bir ahlaki tutum olarak
akademik dürüstlük önerilmektedir. Avrupa Akademik Dürüstlük Ağı (European Network
for Academic Integrity – ENAI) Projesi, en başta intihal, akademik etik, bilimsel değerler
ve akademik dürüstlük konularında farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. ENAI sadece
öğrencilere değil, tüm akademik öznelere (öğretim üyesi, araştırmacı, doktora sonrası
araştırmacı, idari personel, yönetici, etik kurul vb.) odaklanmaktadır. Bu projede, akademide
etik ihlallere çözüm olması umulan üç ana çıktının geliştirilmesi öngörülmektedir:
i. Yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları ve öğrenciler
için eğitim materyalleri,
ii. Akademik dürüstlük üzerine sektörler arası iş birliğini artırmak

Yıl/Year: 2020 • Cilt/Vol: 3 • Sayı/Num: 5 • Güz/Autumn

için araç takımı,
iii. Akademik dürüstlüğün geliştirilmesi için el kitabı.
Üçüncü çıktı, akademik dürüstlük için genel kurallar, akademik dürüstlüğe ilişkin terimler
sözlüğü, öğrenci, öğretim elemanı ve araştırmacılar ve yöneticiler için bireysel ve kurumsal
öz değerlendirme araçları gibi yedi alt çıktıdan oluşmaktadır. Sözü edilen raporda akademik
dürüstlük şu şekilde tanımlanmaktadır: Eğitim, araştırma ve bilimsel ortamlarda karar
verme ve uygulama aşamalarına yön veren etik kurallara, mesleki ilkelere, standartlara,
uygulamalar ve mütemadiyen değerler sistemine uyum sağlama (ENAI, 2018, s. 8).
2. Araştırmanın Yöntemi
Bu araştırmada, “sosyal gerçekliğin anlaşılmasına ve algılanmasına yönelik olarak yapılan
nitel araştırma yöntemlerinden” (Yıldırım, 1999, s. 10) doküman/metin analizi tekniği
kullanılmıştır. Nitel bir araştırma olan bu çalışmada teorik kısımda literatür taraması yapılmış
ve uygulama kısmında ikincil kaynaklarla toplanan veriler analiz edilmeye ve yorumlanmaya
çalışılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden metin analizinin araştırmacılar tarafından
yapılmış pek çok tanımı bulunmaktadır. Yıldırım’a (1999, s. 85) göre nitel araştırma,
“gözlem, görüşme ve belge analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların
ve olayların gerçekçi ve bütüncül nitel bir sürecin izlendiği bir araştırmadır”. Gönç’e (2009,
s. 85) göre nitel araştırma, “yorumlayıcı yaklaşıma” dayanmaktadır (Gönç, 2009, s. 85).
Araştırmada veri toplama tekniği olarak gerek ön araştırma aşamasında gerekse araştırma
süreci boyunca kullanılan ikincil veri kaynakları olarak adlandırılan ikincil kaynaklara
başvurulmuştur. Verilerin değerlendirilmesi sürecinde öncelikle yeni tarihli eserlerden
daha eski tarihli eserlere doğru doğru gidilmiştir.
3. Araştırmada Elde Edilen Bulgular ve Analizler
Toprak’ın (2017, s. 7), “Türkiye’de Akademik Yazı: İntihal ve Özgünlük” adlı çalışmasında,
incelediği 600 tezden yüksek oranda intihal içeren tez sayısının 207 olduğu; bu oranın
yüksek lisans tezlerinde 173, doktora tezlerinde ise 34 olduğu belirtilmiştir. Iberahim ve
arkadaşlarının (2013), “Academic Dishonesty: Why Business Students Participate in These
Practices?” adlı çalışması; akademik sahtekârlığın dünya çapında okullarda, kolejlerde ve
üniversitelerde ciddi boyuta ulaştığını ve üniversitelerdeki kopya çekme sıklığının ve/veya
aldatmanın yaygınlaşması ile iş yaşamındaki aldatmanın yaygınlaşması arasında bağıntının
olduğunu, öğretim üyelerinin intihal davranışlarına aldırış etmedikleri/önemsemedikleri
ve dolayısıyla öğrencilerin intihale kolayca başvurduklarını göstermektedir. Tayfun ve
arkadaşlarının yaptığı (2020), “Akademik Sahtekârlık ile İlgili Öğrenci Eğilimlerinin
Belirlenmesi: Turizm Fakültesi Örneği” adlı araştırma, öğrencilerin uygun gördükleri
koşullarda kopya çekmek başta olmak üzere araştırma sürecinde, proje hazırlarken ve atıf
yapma aşamalarında intihale eğimli oldukları göstermektedir. Kösem ve Yoldaş’ın (2018),
“Lisansüstü Öğrencilerin Ödevlerinde İnternetten İntihal Yapmaya İlişkin Görüşleri”
adlı çalışmasında, 59 sınıf öğretmenliği yüksek lisans öğrencisinin internetten intihal
yapmalarında öğretim görevlerinin rolüne ilişkin görüşleri araştırılmıştır. Bu çalışma
bulgularında öğrencilerin yüksek lisans aşamasına bağlı olarak internetten intihal
yapmaya ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı tespit edilmiştir (2018,
s. 7). Bilgi (2017), “Nitelikli/Ustaca İntihal: Bir Örnek Vaka” adlı çalışmasında, incelediği
bir yüksek lisans teziyle ilgili olarak şu sonuçlara ulaşmıştır: Toplam 113 sayfalık tez
metninde, gazetelere yapılan atıflarda intihal yapıldığı, belge atıflarında intihal örneklerine,
çalışmalardan / eserlerden / makalelerden doğrudan intihal örneklerine rastlanılmıştır.
Bilgi’ye göre tezde birçok intihal türü ustaca yapılmıştı:
“Nitekim tezde atıf yapılan tüm gazetelere, mutlaka başka bir
çalışmada atıf var. İşte bu nedenle bu davranış, ‘nitelikli/ustaca
intihal’ tanımlamasına uygun düşüyor. Doğrudan veya açık bir
şekilde değil, başkasının bulup kullandığı bilgiyi, eğip-bükerek
veya kaynağından aynen alıntı yapıp genişleterek, kendi emek verip
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bulmuş gibi! Yanıltıcı bilgi aktarmak tam da bu olmalı” (Bilgi, 2017,
s. 229).

Bu şekilde üretilen, üstelik hem danışmandan hem de jüriden onay alan bu tezde
kaynaklara ilk kez başvurulmuş izlenimi yaratılmıştır. Eren’in (2012) “Türkiye
Akademisinin Arka Sokaklarından Tez Manzaraları” adlı çalışması, Türkiye’de intihal
içeren lisansüstü tezlere odaklanmıştır. Eren’in incelediği bazı tezleri biz bu araştırmada
metin analizi tekniği ile daha derinlemesine incelediğimizde, bazı tezler arasında Eren’in
çalışmada yer almayan başka benzerliklerin var olduğunu gördük. Bu tezlerden üçü aşağıda
ele alınmaktadır.
1. Örnek: Metin Analizi

Bu örnekte, 2011’de yazılan bir yüksek lisans tezi ile 2012’de yazılan bir doktora tezi
benzerlik açısından karşılaştırılmıştır. Her iki tez de aynı üniversite bünyesinde yapılmış ve
aynı danışman tarafından yürütülmüştür.

Metin 2: Yüksek Lisans Tezinden Bir Bölüm
(2011:29).

Metin 1: Doktora Tezinden Bir Bölüm (2012:9).

Metin 3: Doktora Tezinin Başka Bir
Bölümü (2012).
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Her iki tezde de aynı başlıklar ve bire bir aynı alıntılar, aynı kaynaklar hiçbir değişikliğe
uğramadığı hatta “Matematik mantığın uygulama alanıdır,” cümlesinde de görüldüğü üzere
virgülüne kadar bire bir aynı olduğu görülmektedir. İntihalin tanımında yer alan “kaynak
göstermeme” durumundan ziyade, bir “kopyala-yapıştır” durumuna işaret etmektedir.
Tarihler göz önünde bulundurulduğunda ve aynı danışman tarafından yürütülen tezlerdeki
benzerlik, intihalin türleri arasında hem klonlama hem de kopyalamaya örnektir.
Toprak’ın araştırmasında (2017, s. 8) hesaplanan benzerlik oranları, yapılan tezlerin özgün
olmadığı hem kuramsal hem de yöntemsel boyutta birbirini tekrar eden çalışmalar olduğu
belirtilmektedir. Bu noktada karşılaştırılan tezlerde benzerliklerin fazla olduğu, üretilen
bilginin yeni olmadığı, kendini tekrar ettiği görülmektedir.
2. Örnek: Metin İçerik Analizi

Bu örnekte karşılaştırılarak analiz edilen iki doktora tezi de 2006 tarihli olup farklı
üniversitelerde fakat aynı danışman tarafından yürütülmüştür. Farklı iki tezin aynı
danışman tarafından yürütülmesi ve akademik camiada bu tür intihalin görmezden
gelinmesi elzem bir duruma işaret etmektedir. Bu iki tezdeki benzerliği, daha içeriğini analiz
etmeden başlıklarda görmek mümkündür. İki doktora tezinden biri Balıkesir Üniversitesi,
diğeri Uludağ Üniversitesi bünyesindedir.

						
Metin 1: Doktora Tezinden Bir Bölüm
Metin 2: Doktora Tezinden Bir Bölüm
(2006:40)
(2006:40)
Bu iki tezde de benzerliklerin birçok sayfada aynı olduğu, tezlerde bire bir kopyalama
olduğu anlaşılmaktadır. Hem tez sayfalarının benzerliği hem de giriş-gelişme-sonuç
bölümlerindeki aşamaların benzerliğini görmek mümkündür. Bu noktada konu benzerlikleri
ve içerik benzerliklerinin tek bir noktada ayrıldığını söylemek yanlış olmayacaktır. Başlıktaki
tek kelimenin değişikliği tüm tez içeriklerinde aynı şekilde farklılık göstermektedir.
Sözgelimi, 2006 tarihli doktora tezinin üçüncü sayfasında yer alan cümle aşağıda verilmiştir:

Metin 3: Doktora Tezinin Başka Bir Bölümü (2006)
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Aynı cümleye 2006 tarihli diğer doktora tezinin üçüncü sayfasında da rastlamaktayız.

Metin 4: Doktora Tezinin Başka Bir Bölümü (2006)
Her iki cümlede birkaç sözcük ve söz öbeklerinin değiştirildiği görülmektedir. Diğer
dikkat çeken durum ise kaynağın belirtilmemesidir. Bu benzerlik, intihalin bir başka türü
olan “bul ve kaldır” türünü örneklendirmektedir. Bul ve kaldır, kaynağın esas içeriğini
değiştirmeden sadece anahtar kelimeler ve ifadeleri değiştirme olarak tanımlanmaktadır
(Yaşar, 2018, s. 38).
3. Örnek: Metin İçerik Analizi

Bu bölümde incelenecek iki farklı tezden birincisi 2000 tarihli, ikincisi ise 2002 tarihli
olup aynı danışman tarafından yürütülmüştür. Her iki tezin dili İngilizce olup YankeeHood kâğıt kurutucu incelenmiş, kurutma değişkenlikleri açıklanmıştır. Bu tezlerle ilgili tez
karşılaştırma raporuna ulaşılmış ve tescillendiği görülmüştür. Söz konusu raporda (2012)
“iki tez de aynı danışmanın gözetiminde olup farklı dönemlerde hazırlanmıştır. Her iki tezin
inceleme jürisindeki beş kişiden dördü aynı olup tezlerin incelendiği konuların örtüştüğü
görülmüştür. İki tez de İpek Kâğıt fabrikasındaki kâğıt kurutma sistemlerinin verimliliği
incelenmiştir.”
Aynı raporda incelenen konuların ve 2002 tarihli yüksek lisans tezinin metin akışı ve
bilgilerin sunuş sırası 2000 tarihli yüksek lisans tezini yakından takip ettiği görülmüştür.
2002 tarihli yüksek lisans tezinin sadece ana metnin %16,5’inin kopyalandığı tespit edilmiş
ve dünyada genel görmüş tanımlamaya göre intihal olayının varlığı kabul edilmiştir.
2002 tarihli yüksek lisans tezine ilişkin bir diğer durum da yaptırımların ülkemizde ne
kadar uygulanıp uygulanmadığıyla ilgilidir. Teze, Ulusal Tez Merkez’inden ulaşılmamakta
ve şu uyarıyla karşılaşılmaktadır: “Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni
bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına üniversite
kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.”
Bu bağlamda YÖK kanun taslağı önerisinin Ocak 2013 tarihli metninde başta intihal
olmak üzere öğrencilere ilişkin disiplin hükümlerinde esneklik tanındığı görülmüştür. Bu
taslağın 78. maddesinin (2) fıkrasında, disiplin cezası gerektiren eylemler için eylemleri
işleyenlere eylemin ağırlık derecesine göre uyarma, kınama, bir haftadan bir aya kadar
uzaklaştırma, bir yarıyıl veya iki yarıyıl uzaklaştırma, yükseköğretim kurumundan çıkarma
cezalarından birisinin verilmesi önerilmiştir (Gücükoğlu ve Reis, 2014). Ancak Millî Eğitim
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da 26. maddenin
5. fıkrasında da üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezasını gerektiren fiil olarak
“başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara
uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermek” şeklinde
ifade edilmiştir. Türkiye Anayasası’nın üçüncü kısım, birinci bölümünün 76. maddesinde yüz
kızartıcı suçlar şöyle sıralanmıştır: zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi (…). Dolayısıyla kanunda gösterilen
suçlar ve belirtilen eylemler arasında intihale yer verilmediğinden, intihal suçu yüz kızartıcı
suçlardan sayılmamaktadır (Yavuzdoğan, 2017, s. 248).
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4. Örnek: Metin İçerik Analizi

Aynı üniversite bünyesinde aynı danışman tarafından yürütülen ve aynı tarihli iki
tezlerden biri doktora tezi diğeri ise yüksek lisans tezidir. İki tezin karşılaştırma raporuna
göre (2012) her iki tezde de deneysel plazma fiziği alanında bir çalışma yapılmıştır. Aynı
döneme ve aynı danışmana denk gelmesinden ötürü birçok alanda esinlenmek adı altında
bir örtüşme olabilir fakat tezlerin karşılaştırılması sonucu beklenin çok üstünde benzerliğin
olmasından ötürü ve kopyala-yapıştır eylemiyle intihal yapıldığı tespit edilmiştir.
		
		

		

Metin 1: Yüksek Lisans Tezinden Bir Bölüm (2006:20)

		

Metin 2: Doktora Tezinden Bir Bölüm (2006:20)
İntihal kapsamı içerisinde etik dışı uygulamalar şöyle sınıflandırılmaktadır: Başkasının
eserini kendisininmiş gibi gösterme, atıf yapmadan bir başkasının sözünü ve fikrini
kopyalama, kaynakçada kaynağın ismini belirtmeme, alıntının kaynağı hakkında yanlış bilgi
verme, atıf yapmadan sözcükleri değiştirerek bir cümle yapısını kopyalamak, bir kaynaktan
çok fazla söz ve fikir, kaynak gösterilsin ya da gösterilmesin, kopyalanarak raporun büyük
bir kısmını oluşturmasıdır (Yaşar, 2018, s. 38).
Bu iki tezin karşılaştırılması sonucunda da 2006 tarihli yüksek lisans tezinin birçok
kısmını 2006 tarihli doktora tezinden kopyaladığı, atıf yapmadan kelimeler üzerinde çok
az değişiklik yaptığı da karşılaştırma raporunda tespit edilmiştir. Ulusal Tez Merkezi’nde
2006 tarihli yüksek lisans tezine halen ulaşılmakta ve 2006 tarihli doktora tezine ise
ulaşılamamıştır. Belli çalışmalar incelendiğinde intihalin farklı nedenlere bağlı olarak
gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu bağlamda Orhan ve Günay’ın (2014) çalışmasına göre
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öğretim görevlilerinin her yıl aynı konuyu veriyor olması, öğrencilerin intihal yapmalarına
neden olmaktadır.
Bu çalışmanın bulgularından yola çıkarak elde edilen sonuçlar, tez yazım sürecindeki
danışmanların gerekli tedbirleri almadığı, lisansüstü öğrencilerin tezi yazarken intihal
yapma eğiliminde olduğu görülmektedir. Bu bağlamda danışmanların etik kurallara uyma
kriterlerine ve lisansüstü öğrencilerin araştırma etiğine uygun davranmadıkları açısından,
Iberahim vd. (2013) ve Tayfun vd. (2020) tarafından yapılan çalışmaların sonuçlarıyla
örtüştüğü de görülmektedir.
İntihalin nedenleri arasında gerekli eğitimin alt kademelerden başlamaması ve
üniversiteye gelen bir öğrencinin bilimsel araştırma tecrübelerinin kazanmadığını göz
önünde bulundurarak Ünal ve Uçak’ın (2017) çalışmasında Hacettepe Üniversitesi ve Kuzey
Karolina Üniversitesi’ndeki lisans öğrencilerinin intihal ve kopya konusundaki görüş ve
davranışları karşılaştırılmalı olarak incelenmiştir. Etik kurallar çerçevesinde bir bilimsel/
durum araştırmasının nasıl yapılması gerekliliği ile ilgili, Hacettepe Üniversitesi’ndeki
öğrenciler ile Kuzey Carolina Üniversitesi öğrencileri arasında oldukça farklı sonuçlar tespit
edilmiştir. Kuzey Carolina Üniversitesi’ndeki öğrencilerin %97’si üniversiteden önce bu
araştırma eğitimini aldıklarını belirtirken Hacettepe Üniversitesi’ndeki öğrencilerin sadece
%28’i bu eğitimi aldıklarını belirtmiştir. Dolayısıyla etik kurallar bağlamında Türkiye’de
öğrencilerin bir araştırmanın nasıl yapılacağına dönük bir eğitim almadan üniversiteye
başladıkları görülmektedir. Nitekim her iki üniversite öğrencilerinin atıf yapma, kaynakça
gösterimi ve intihal kavramı hakkında yeterli bilgilere sahibi olup olmadıkları da ifade
edilmiştir (Ünal ve Uçak, 2017, s. 183-190).
4. Sonuç ve Öneriler

İntihal, başkasının çalışmasına paralel ve benzerliklerin tespit edildiği, kendisine
aitmiş gibi kaynak göstermeden kopyalamak, alıntıyı kasten tırnak içine almamak ve/veya
bilmemek, alıntının kaynağını verirken hatalı künye bildirimi ve kaynağa ulaşılmayı zorlamak,
kelimeleri az ölçüde değiştirerek tüm bölümü kopyalamak gibi yazma davranışlarıyla
ortaya çıkar. Nitekim intihal öylesine bir hata ile değil, etik dışı davranışlarla açıklanır.
YÖK’ün 2016’da Resmî Gazete’de yayımlanan kanuna göre, intihal yapan yazar eğer ki bir
akademisyen ise meslekten ihraç cezası gerektiren bir davranıştır.
Örneklerden de anlaşılacağı üzere yazarın sorumluluğu birincil, danışmanların
sorumluluğu ikincil önemdedir. Bilimsel bir çalışmanın tasarlanması, yürütülmesi ve
yazıya dökülmesinde etik kurallara bağlı kalmak ve her üniversite bünyesinde yer alan tez
yazım kılavuzundaki kurallara uymak zorunluluktur. Ve bu zorunluluk, akademik danışman
tarafından denetlenir. Aslında etik kurallar sadece meslek etiği olarak değil, yasaların
öngördüğü tüm etik kurallara uyma gerekliliği şeklinde algılanmalıdır.
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Türkiye’de son yıllarda bilimsel araştırma konusunda hızlı bir artış olduğu görülmektedir.
Bununla birlikte Webometrics (2018) verilerine göre ilk 450 üniversite içinde Türkiye’den
hiçbir üniversite yer almamıştır. Birçok uzman, bunun başlıca sebebi olarak Türk
akademisinin intihal alışkanlığı gösterilmektedir (Yaşar, 2018, s. 42). Türkiye, korsan/
sahte akademik dergiler alanında yapılan araştırmalara göre, en çok sahte akademik
dergi çıkarılan üçüncü ülkedir (Çetinkaya, 2019, s. 548). Bu durum, Türkiye’de yazınsal
bilim etiğinde ciddi tehlikelerin olduğunu göstermiştir. Tez savunmasında yer alan jüriler
ve akademik dergilerin hakem kurulları, üniversitelerde görevli akademisyenlerden
oluşmaktadır. Üniversiteler bir nevi etik ve teknik yeterlilik koşulları denetleme görevi
üstlenmektedir. Genelde bilimsel araştırmalar üniversite bünyesinde yapılmaktadır. Etik
dışı davranışların görmezden gelinmemesi hem jürilerin hem de üniversite yönetiminin
sorumluluğundadır.
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İntihallerin, etik ihlallerin bir noktada durdurulması ve düzeltilmesi gerekmektedir: Gerek
lise gerek lisans gerekse de lisansüstü öğrencilere, bilim etiği gibi etik anlayışı geliştirmeye
yönelik derslerin verilmesinin yanı sıra intihallerin saptanmasına, intihalin önlenmesine ve
fark edilmesine yönelik programlar hakkında bilgi verilebilir ve bu programlar uygulanabilir.
Öğretim üyelerinin proje/tez/ödev/rapor vs. değerlendirme aşamasında etik kurallara
bağlı olduğu kanısını belirtmesiyle söz konusu öğrencilerin intihale düşmesi önlenebilir
ve dolayısıyla bilimsel etik kurallara daha uygun davranması teşvik edilebilir. İntihal bir
anlamda farkında olmadan yapılmaktadır; bu durumla ilgili çalışmaları da (Dey ve Sobhan,
2006; Başpınar ve Çakıroğlu, 2019) göz önünde bulundurarak intihalle ilgili bilgilerin
eğitimin ilk başlarından itibaren verilmesi gerekliliğidir; intihal yapan kişinin intihalin neleri
kapsadığını bilmeyişinden dolayı etik kuralların yerleşmediği görülmektedir. Dolayısıyla
öğrencilere verilen bilim etiği, eğitimin alt kademelerinden başlayabilir ve bu konudaki
eğitim daha çok desteklenebilir.
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Özet
Transhümanizm, insan türünün bilim ve teknoloji yardımıyla
sınırlı fiziksel ve zihinsel kapasitelerinin ötesine geçebileceğini
varsayar. Transhümanist söylemde önemli bir yeri olan teknolojik
tekillik ise yapay zeka çalışmalarının etkisiyle insan türü için radikal
evrimsel değişimlere sebep olabilecek bilimsel uygulamaları kapsar.
Bu nedenle makine ve insan arasında bir birleşim (converge)
yaşanacağını, teknoloji özerk hale geldiğinde ve sürekli olarak
kendini geliştirdiğinde biyolojik sınırların ötesinde bir üst-insanın
(post-human) ortaya çıkacağını savunur. Yapılan araştırmada
transhümanizm ve tekillik kavramları ayrıntılı olarak inelenmiş,
teknolojik ilerlemelere paralel olarak yaşanan fiziksel ve zihinsel
gelişim süreci ve mevcut durumu ele alınmıştır. Transhümanizmin
yapay zeka gelişimine umut bağladığı, muazzam ve devrimci bir
sürece zemin oluşturan teknolojik gelişmelerden faydalandığı ve
teknolojiyi bu yolda bir vasıta olarak gördüğü savunulmuştur. Aynı
zamanda günümüzde makine ve insan birleşiminin gerçekleştiği,
giderek daha fazla gelişme potansiyelinin olduğu ve teknolojik
uygulamalar ile insan bedeninin sınırlı biyolojik yapısından
kaynaklanan sorunlara çözüm üretilebileceği iddia edilmiştir. Bu
çalışma literatür taramasına dayalı analitik bir çalışmadır.

Transition from Natural Life Form to Enhancement Body:
Transhumanism
Abstract
Transhumanism assumes that the human species can transcend
their limited physical and mental capacities with the help of science
and technology. Technological singularity, which has an important
place in the transhumanist discourse, includes scientific applications
that can cause radical evolutionary changes for the human species
with the effect of artificial intelligence studies. Therefore, argues
that there will be a converge between machine and human, when
technology becomes autonomous and constantly improves itself, a
post - human will emerge beyond biological boundaries. In the study,
the concepts of transhumanism and singularity were examined
in detail. In parallel with technological advances, the physical
and mental development process and its current situation have
been discussed. It has been advocated that transhumanism puts
hope in the development of artificial intelligence, benefited from
technological developments on an enormous and revolutionary
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evolutionist ground, and technology has been a tool in this way. At the same time, it has been
claimed that today the combination of machine and human takes place, that there is much
more developmental potential and that solutions can be produced for problems arising
from the limited biological structure of the human body with technological applications.
This study is an analytical study based on literature review.

1. Giriş
Teknoloji büyülü bir kavramdır. Fakat geçmişten günümüze sadece amaca ulaşmak için
kullanılan bir araç olarak kullanılmıştır. Aradığımız şeye değil, şeyleri nasıl aradığımıza
tekabül eder. Kelime kökeni Yunanca techne olmakla birlikte sözcük hakikati güzellikte
öne çıkartmak anlamına gelir. Zanaatkar ve sanatçıların aletlerle yeteneklerini arttırması
da techne olarak ifade edilir. İnsanın doğası gereği durmadan aletler icat edip geliştirmekte
olması sebebiyle Yunan filozoflar techne kavramını insana addetmişlerdir (Leonhard, 2020:
41). Ancak günümüzde teknolojinin araç olarak kullanıldığı durumun tersine bir ilerleyiş söz
konusudur. İnsan, ilerleme gayreti ile birlikte giderek doğadan özgürleşmekte ve kopmakta
aynı zamanda kendini özgürleştiren teknoloji ve teknikler tarafından evcilleştirilmektedir
(Narmanlıoğlu, 2019: 71). Herbert Marshall McLuhan’ın da ortaya koyduğu gibi “araçlarımızı
(aletlerimizi) biz şekillendiririz ve karşılığında onlar bizi şekillendirir”(Akt. Altay, 2005: 22).
Sibernetik bir perspektiften bakıldığında da teknoloji vücudun bir uzantısıdır. Öyle
ki işlevsel olarak insan organizmasından daha karmaşık bir yapıya sahip olan teknoloji
doğaya kafa tutan, üstünlük taslayan ve onu egemenliği altına almaya çalışan bir kavramdır.
Marx’tan McLuhana’a kadar süregelen pragmatist bakış açısıyla “makineler ve dil yetisi insan
vücudunun organik bir parçası olmakla yükümlü ideal doğal (mekanik anlamda) aracılar/
araçlar, uzantılar ve medya-medyatörler olarak değerlendirilmişlerdir” (Baudrillard, 2020,
151. Bu akılcı bakış açısı ile bakılacak olursa bizatihi vücudun kendisi bir araçtan öteye
gidememektedir. “Bedene, belleğe ve anlığa eklemlenen harici bir ek olarak teknoloji, insanın
bütünsel yapısıyla tümleşik bir hal almaktadır” (Aksu ve Işıklı, 2019: 114). Aynı zamanda
dünyayı, bireyin kendini baştan yaratma arzusunun normalleştiği ve sıradanlaştığı bir
geleceğe sürüklemektedir. Bu etkilerin örneklerine günümüzde rastlanmaya başlanmıştır.
Güney Kore’nin başkenti Seul’de bireylerin vücudunu baştan yaratma arzusu mahrem
sayılmamaktadır. Bölgede yeni bir ben yaratımının hem materyal hem de sanal dünyada
teşvik ve teşhirinin gerekliliği varsayımı geçerlidir (Common Accounts, 2016: 466).
Teknoloji ve bilim, kendisini oluşturan akışkan toplumsal etkileşimin biçimselleştirilmesi
ve bu biçimlerin oluşumuna katkı sağlayan araçlar şeklinde görülmelidir. Bu noktada
biyoteknoloji iletişim teknolojilerinin yanında diğer bir araç olarak toplumsal ilişkilerin
somutlaştırılmasına katkıda bulunur. Haraway’e göre, “Alet ile mit, araç ile kavram, tarihsel
toplumsal ilişkiler sistemleri ile tarihsel muhtemel bedenler anatomileri (bilgi nesneleri
dahil olarak) arasındaki sınır birbirine geçmiş durumdadır” (Haraway, 2006: 34-35).
Zihinlerin ve bedenlerin bir parçası haline dönüşen teknoloji ve yarattığı ürünler,
gövde olan beden ve zihnin özünü yadsıyamamaktadır. Teknoloji her geçen gün bireyleri
olduğundan daha zeki, güzel, zayıf ve arzulanır gösteren teknikler geliştirmektedir. Estetik
ve kozmetik uygulamalar, genetik kod üzerinde (DNA) değişiklikler yapılmasıyla yaratılan
bebekler ve kişilik geliştirici haplar ile yeniden tasarlanan birey, teknolojik gelişmeler ile
daha da kusursuzlaşmaktadır (Aksu ve Işıklı, 2019: 73). Günümüzde hastanelerde kullanılan
yaşam destek makineleri ya da tıbbı teknolojik araçlar ise özünde insan anatomisi başarısız
olduğunda bedenleri etkinleştirmek amacıyla tasarlanan ürünlerdir. Ancak son derece
işlevsel olarak tasarlanmış olan bu aletler alt metninde karmaşık bir sosyal ve etik anlam
taşımaktadır. İnsanın kısıtlı ömrünü uzatmaya yönelik teknoloji ürünleri ölümle savaşmak
ya da ölümü ertelemek üzerine üretilmişken yeni düzende birer insan geliştirme stratejisi
olarak kullanılmaktadır (Cohen ve Balen, 2016).
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Bu makalede yakın bir gelecekte nanoteknoloji, biyoteknoloji, yapay zeka ve bilişsel
bilim gibi alanlarda yaşanan gelişmeler ile birlikte insan eliyle yapılmamış bir bedenin,
insan ürünü bir teknoloji ile bütünleşmesinin tanrısal bir varlığı ortaya çıkarması ihtimali
tartışılacaktır. Transhümanist pencereden bakıldığında yaşanan teknolojik gelişmelerin
insanı güçlendirme misyonu nanoteknoloji, biyoteknoloji ve yapay zeka alanında gerçekleşen
çalışma örnekleriyle açıklanacaktır. Aynı zamanda 21. yüzyılda gelişen teknolojilerin ve
ortaya çıkardığı yeniliklerin insan türünü doğal yaşam formundan uzaklaştırarak gelişmiş
bir bedene, makine ile insan arasında yaşanacak muazzam bir kaynaşmaya doğru sürüklediği
iddia edilmektedir. Aynı zamanda günümüzde teknoloji ve beden gelişimi arasında yaşanan
karşılıklı korelasyon ilişkisi bağlamında transhümanizm ve tekillik kavramları ana hatlarıyla
incelenecektir.
2. Transhümanizme Kavramsal Bir Bakış
Modern insanın bu durumu bilgisayar, yapay zeka, nanoteknoloji, sinirbilim gibi alanlarda
çalışmalar yapan ve teknolojiye hâkim araştırmacıların insanın geleceğine dair fikirler
sunduğu yeni bir hareketi başlatmasına sebep olmuştur. Katlanarak gelişen ve insanlar
tarafından içselleştirilen teknoloji olgusu; gen bilimi, biyoteknoloji, enformasyon teknolojisi
gibi diğer disiplinlerle bir araya getirildiğinde literatüre transhümanizm adı verilen yeni bir
kavram eklenmiştir. Transhümanizm insanın mevcut kapasitesi ve yeteneğinin mümkün olan
bilimsel ve teknolojik imkânlar kullanılarak değiştirilmesini, geliştirilmesini ve erişilebilir
hale getirilmesini destekleyen kültürel bir harekettir (Bostrom, 2003: 4). Transhümanizm
kavramını anlamlı kılan, insan kadar teknolojinin kendisidir. Filozof ve fütürist Max More,
çoğu kişi tarafından modern transhümanizmin temeli olarak kabul edilen Transhumanism:
Toward a Futurist Philosophy adlı makalesinde transhümanizmi şu şekilde tanımlamıştır:
“Akıllı yaşamın evriminin şu anki insan biçiminin ve insan
sınırlamalarının ötesinde, yaşamı teşvik eden ilke ve değerlerin
rehberliğinde bilim ve teknoloji aracılığıyla devam etmesini ve
hızlanmasını arayan yaşam felsefeleri” (More, 1990).
Aynı zamanda ilerleme, akılcılık ve iyimserlik gibi kavramları da kapsaması sebebiyle
ultra-hümanizm olarak da ifade edilir (Dağ, 2017: 53). Ancak transhümanizmin seküler
hümanist düşüncede kökleri bulunsa da daha radikaldir. “Seküler hümanizm akımına göre
insan otonom, kendi kararlarını alabilen ve kendini yaratan bir varlıktır” (Aksu ve Işıklı,
2019: 4). İdeolojik olarak insanın kendi içinde ve genelinde sahip olduğu gelişme, büyüme
ve yaratıcılık potansiyelini kullanması gerektiğini savunan bir görüştür. Transhümanistler
sadece eğitim ve kültürel iyileştirme gibi insan doğasını iyileştirmenin geleneksel yollarını
aramamaktadır. Aynı zamanda temel biyolojik sınırların üstesinden gelmek için tıp ve
teknolojinin uygulanmasını teşvik etmektedir (Bostrom, 2005b: 4). Transhümanizm
akımı, seküler hümanizmin bir üst basamağı kabul edilmekle birlikte, insanın teknolojiyi
içselleştirmesiyle beraber üst-insana dönüşme aşaması olarak görülmektedir.
Transhümanizm savunucuları, biyolojik sınırlamaların üstesinden gelmek için bilim ve
teknolojinin kullanılabileceğini düşünmektedir. Daha iyi bir hafızaya sahip olabilme ve hızlı
düşünebilme kabiliyeti, acıyı iyileştirmek için yeni araçlar keşfetme, daha az uyku, güçlü
duyular, empati yeteneği, sağlıklı beden, uzun bir ömür, doğanın-insanın özerkleşmesi ve
daha iyi bir sosyal düzen yaratma gibi birkaç genel örnek akımın vaat ettikleri arasındadır.
Transhümanizmin başka bir insan geliştirme hedefi ise mutluluk olarak ifade edilmektedir.
Ruh hali ve duygulara yönelik biyolojik alt tabakanın değiştirilmesiyle daha mutlu insanların
yaratılabileceği olasılığı kabul görmektedir (Walker, 2011: 137).
Transhümanizm fikri; hastalık, yaşlanma ve ölüm gibi kavramları, üstesinden gelme
hakkına ve sorumluluğuna sahip olunan gereksiz engeller olarak görmekle birlikte, güçsüz
bedenlere ve vücudun bilgisayarı olan beyinlere bir yükseltme gerektiğini savunmaktadır
(Gelles, 2009). Transhümanizmin belirli teknolojik ve bilimsel nedenlere bağlı olarak
yanlışlanma olasılığı her daim mevcut olmakla birlikte muhtemel bir hipotez olarak varlığını
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sürdürmektedir.
3. Transhümanist İdeoloji ve Evrim Teorisi
Transhümanizm kelimesi ilk kez İngiliz biyolog Julian Huxley tarafından kullanılmıştır.
Huxley, New Bottles for New Wine adlı kitabında kavram ile ilgili olarak şu açıklamayı
yapmıştır:
“İnsan eğer isterse, kendinin ötesine geçebilir, birey bir ya da öteki
bir şekilde, kendi bütünlüğü içinde kendini aşabilir. Bu inancı
isimlendirmek lazım. ‘Transhümanizm’ bu inancı tanımlamak için
kullanılabilir: İnsanın kendini yeni olanaklara adapte etmesi ve
kendini aşması kavramıdır. Ben transhümanizme inanıyorum. Bu
kavrama inanacak insan sayısı yeterli olduğu zaman ise bizden farklı
olarak, insan türü yeni bir varoluşun eşiğinde olacak, kendi kaderini
bilinçli olarak yerine getirecektir” (Huxley, 1957).
Adapte olmak ya da adaptasyon kavramı bu tanımda üzerinde durulması gereken
olgulardan biridir. Dünya tarihi boyunca bir türün veya türlerin çevresel koşullar sebebiyle
yok olduğu buna rağmen bazı türlerin çevreye ya da koşullara uyum sağladığı, hayatta
kaldığı ve neslini devam ettirebildiği gözlemlenmiştir (Klang, 1985). Hayatta kalanlar ise
yeni ortamında farklı bir tür ve yeni bir kompozisyon oluşturmuştur. Çevre değişimine
ve koşullara; genetik, yapısal aynı zamanda davranışsal açıdan uyum sağlayabildiği için
yaşamını sürdürmüştür. Bu bağlamda adaptasyon, bir canlının doğal seçilim sonucunda
ortaya çıkan ve gelişen özellikleridir (Vermeij, 1991).
Huxley’in transhümanizm yaklaşımında Charles Darwin’in doğal seçilim ilkesi öncül
olarak kabul edilmekte ve sürecin doğanın sınırlarını aşması önerilmektedir (Huxley, 1958:
8). Bostrom (2005a: 3) ise doğal seçilim yoluyla evrim olarak bilinen teorinin kurucusu
Darwin’in Türlerin Kökeni (1859) adlı kitabına istinaden mevcut insanlık versiyonunun
evrimin son noktası olmadığını, sadece erken bir aşama olarak görmek gerektiğini ve bu
durumun transhümanizmin temelleri arasında olduğunu ifade etmektedir. Buradan yola
çıkarak bilgelik ve zeka açısından Homo sapiens’in maymunları aştığı süreç gibi homo
sapiens’i aşan başka bir türün olabileceğini varsaymak Darwinist yaklaşım ile oldukça
tutarlıdır (Walker, 1994: 22).
Evrim teorisi, diğer canlı türlerinde bulunan, doğada var olmak için gerekli olan fiziksel
yapıyı ve içgüdüyü evrimleşme sürecinde insanın yitirdiğini iddia etmektedir. Bu sebeple
insanın yaşam savaşında var olabilmek için yapabileceği tek şey düşünme kabiliyetine
tutunmaktır. Düşünen insan bu yeteneğiyle belirli bir kültür oluşturmuş ve yaşamın kendine
sunmadığını kendi başına yaratmak durumunda kalmıştır (Ottmann, 2002: 15-16). Bu
bağlamda tarih boyunca değişen koşullara aynı zamanda çevreye adapte olmayı başaran
insanoğlu, sahip olduğu zihnin verdiği güç ve kazandığı beceriler ile kendini geliştirerek
hayatta kalmayı başarmıştır. İnsana atalarından miras kalan düşünce gücü ve süregelen
yeni yetenekler edinme arzusuyla tarihin her döneminde kişi ya da toplumlar sınırlarını
sosyal, kültürel ve teknolojik birçok alanda zorlamıştır. İnsan olmanın getirdiği uzun yaşam
ve mutluluk arzusu, zihin gelişimi ve sınırların aşılmasında azımsanamaz bir rol oynamıştır.
4. Transhümanist Tekno-Siber Gelecek
Teknoloji, 18. yüzyılın sonlarından itibaren buhar gücü ile çalışan makineler, elektrik ve
sonrasında giderek yaygınlaşan robotlu otomasyon hareketi ile farklı bir boyut kazanmıştır.
Günümüzde ise yapay zeka düşük bir maliyetle insanın ulaşabileceğinin ötesinde bir
güvenilirlik ve hız ile spesifik ya da karmaşık sorunları çözebilmekte olup kavram ilk kez
1956’da John McCarthy tarafından kullanılmıştır. Yapay zeka insan gibi düşünen, kararlar
alan ve sorun çözme yeteneğine sahip kısacası insanı model alan, problemlere çözüm
geliştiren makine ve program olmakla birlikte ürünlerin oluşturulurken “sürecin nihai
hedefi unutma ve dikkat dağınıklığı gibi zayıf yönlerinden arındırılmış güçlü bir insan zekası
üretmektir” (Işıklı ve Küçükvardar, 2016: 81-83).
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Birkaç demir parçasından oluşmuş makinenin, biyolojik olarak temel bilgi işleme
yeteneğine sahip olma noktasında imkânsıza yakın olduğu görülmektedir. Fizik bilimi
açısından ele alındığında ise insanda bulunan nöronların saniyede 200 defa 200 hertz’de sinyal
transfer edebildiği, sinirsel iletinin ise aksonlardaki yayılma hızının saniyede maksimum 100
metre olduğu bilinmektedir. Teknolojik açıdan ele alındığında bir bilgisayarın bilgiyi iletme
potansiyeli ışık hızına tekabül etmektedir. Boyutlar açısından incelenecek olursa insan beyni
bir kafatasına sığacak büyüklükte olmalıyken bir bilgisayar büyüklüğünün ne kadar olacağı
yapan kişi ya da şirketler tarafından belirlenir. Yapay zekanın süper zeka olma potansiyeli
madde boyutu açısından ele alınacak olursa beklemededir (Bostrom, 2015). Ancak bilim
insanları ve araştırmacılar bu gücün açığa çıkmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmekte
ve beklemede olan potansiyelin yakın bir gelecekte kabuğundan çıkacağını her fırsatta dile
getirmektedir.
Son yüzyılda nanoteknoloji, biyoteknoloji, biyoelektronik, protez cihazlar gibi alanlarda
yaşanan teknolojik gelişmeler, insan ırkının biyolojik sınırları aşan bir varoluş kalıbına
uyumlanabileceği yönündeki transhümanist iddiaları doğrular niteliktedir. İnsan bedeni ve
zihni, teknoloji ve yapay zeka ile kaynaştıkça, bilişsel ya da fiziksel hastalık ve kusurlara
yönelik alınan her türlü tedavi edici yenilik, doğal insan formu ve kültürünü transhümanist
tekno-siber geleceğe daha da alıştırmaktadır. Modern biyomedikal uygulamaların büyük
bir kısmı geleceğe yönelik transhümanist üretimi tetikleme potansiyeli taşıdığından dolayı
genetik mühendisliğinde olduğu gibi çeşitli teknolojik girişimlerle zeka gelişimini, fiziksel
değişimi, yaşam süresini uzatmayı ve belki de ölümsüzlüğü sağlayabilecek tıbbi ve teknolojik
uygulamaların incelenmesi gerekmektedir.
4.1. Transhümanist Sağlık Modeli
Tarihsel süreç incelendiğinde insan zihninde gerçekleşen küçük bir değişikliğin bile
insanoğlu yaşamını ya da toplumsal anlamda gerçekleştirilen büyük çaplı başarıları ne denli
etkilediği görülmektedir. Düşünme kabiliyetinin özünü etkileyecek teknolojik bir uygulama
büyük sonuçlar meydana getireceği gibi insan denen canlının tanımının yeniden yapılması
gerekliliğini doğuracaktır (Bostrom, 2015). Bu noktada ise transhümanizm hareketi, insani
gelişim teknolojilerini hevesle kucaklamaktadır. Transhümanist yaklaşıma göre ölümün
doğal yaşamın bir parçası olduğu günümüzde yaşanacak büyük çaplı teknolojik sıçramaların
insanlığı olduğu yerden olması gerektiği yere taşıyacağı iddia edilmektedir. Bu fikir
bağlamında insanı ölümsüzlüğün mümkün olacağı seviyeye getirecek olan biyoteknolojik
gelişmelerin en dikkate değer gelişmelerinden bazıları şunlardır:
İnsan klonlama
Pluripotent kök hücre tedavileri
Sentetik insan organları
Dijital- beyin ara yüzün oluşturulması (Grossman, 2001).
Transhümanist bilim insanlarının biyolojik hastalıkları iyileştirerek ya da önleyerek
normal işleyişi ayakta tutma amacı, zihinsel-bedensel özelliklerin ve yeteneklerin normalin
ötesinde geliştirilmesi amacına hizmet etmektir. Araştırmacılar nanoteknoloji, biyoteknoloji,
yapay zeka ve bilişsel bilim gibi alanlarda uygulanan teknolojilerden faydalanarak ve bu
teknolojileri geliştirerek yaşam süresini uzatmaya, hastalıkları ortadan kaldırmaya ve insan
zekasını anlamaya çalışmaktadır (More, 2018).
Transhümanist sağlık modeli, türe özgü vücut yapılarının ötesinde gelişme ve tedavi
edici müdahaleler olarak işlemektedir. Modelde sağlık sadece türlere özgü, normatif
çerçeveler içinde işleyen biyolojik sistemlerin son noktasına sahip değildir. Modelde, insan
türü ne kadar sağlıklı olursa olsun geleneksel olarak sınırlı, kusurlu ve yeni teknolojilerle
sürekli olarak geliştirilmeye ihtiyaç duyan bir tür olarak tanımlanmaktadır. Bu durum
bilgisayarlarda gerçekleştirilen yazılım güncellemeleriyle benzerlik göstermektedir.
Sağlık, kişinin yeteneklerinde, işlevlerinde ve vücut yapısında maksimum bir iyileşme
ya da gelişme elde etmesi anlamına gelmektedir. Aynı zamanda türlere özgü vücut
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yapılarını geliştirmeyi ve işleyişi, tedavi edici müdahaleler olarak görmektedir. Bu durum
tıbbileşmenin transhümanistleştirmesi (transhumanisation of medicalisation) olarak
isimlendirilebilir (Wolbring, 2008: 156).
Tıbbileşmenin transhümanistleştirmesi kapsamında ele alınabilecek olan akıllı ilaçlar
(smart drugs) yaygın ve popüler insan güçlendirme teknolojileri arasında yer alır. Bilişsel
veya fiziksel performansı artıran bu ilaçlar arasında Modafinil gibi farmalojik bilişsel
güçlendiriciler, Prozac ve Ritalin gibi kişilik geliştiriciler, steroidler ya da eritropoietin
(EPO) hormonu gibi kimyasallar bulunmaktadır (Solon, 2012). Uzun ömür teknolojileri
de günümüzde henüz risk teşkil etme ihtimali olmakla birlikte yenileyici (regenerative)
tıp içinde mevcuttur. Yaşamın uzatılmasına yönelik fikirlerden biri yaşlanmanın
moleküler mekanizmalarını düzenleyen genlerin değiştirilebildiği, yaşlanmayı yavaşlatan
müdahalelerden gelmektedir (Glannon, 2008: 175). Buradaki fikrin amacı yaşlanma sürecini
yavaşlatmak aynı zamanda yaşla birlikte ortaya çıkan hastalıkları ve sakatlıkları ertelemek
hatta yok etmektir. Caenorhabditis Elegans solucanı gibi omurgasız organizmalar
üzerinde gerçekleştirilen ve SIR2 geniyle ilgili yapılan deney, yaşam süresinin uzatılmasına
yönelik kat edilen ilerlemelerden biridir (Hekimi ve Guarente, 2003). Fakat transhümanist
yaklaşımda uzun yaşam ve ölümsüzlük arayışına yönelik asıl inanç nanorobotlar üzerine
yoğunlaşmıştır.
Moleküler nanoteknoloji, insanlık için bol miktarda kaynak üretme ve bedendeki
biyokimyasal süreçleri kontrol etme potansiyeline sahiptir (Bostrom, 2003: 5).
Nanorobotların korunan hücre, doku ve sıvıların durumunu değerlendirebileceği, analiz
edebileceği ve inceleyebileceği aynı zamanda her hücrede ve hücreler arası bağlantıda
mikroskobik ve nanoskopik onarımlar yapabileceği, hücresel dejenerasyonları tersine
çevirebileceği ifade edilmektedir (Kurzweil, 2002: 33-34). Arizona Üniversitesi’nde fareler
üzerinde gerçekleştirilen kanserli hücrelerin tedavisine yönelik bir çalışmada nanorobotların, kan kaynağını keserek tümörleri küçültebildiği gözlemlenmiştir (MatthewsKing, 2018). Benzer şekilde bilim insanları, daha küçük bir boyuta ölçeklenirken daha
ileri teknolojiye sahip olmak fikrini temel alan Moore Yasasından faydalanarak kontrol
edebilecekleri, manipüle edebilecekleri ve yakın gelecekte insan vücudundaki ulaşılması
zor bölgeleri mikro cerrahi ile tedavi etmek için kullanılabilecekleri mikro robotlar
üretmektedir (Alonzo, 2020). Nanoteknoloji bedensel gelişim ve iyileşme açısından küresel
çapta giderek popülerleşen bir araştırma alanı olarak kendini göstermektedir. Bu bağlamda
ABD hükümetinin, 2001-2018 yılları arasında Ulusal Nanoteknoloji Girişimi (NNI) için 27
milyar dolardan fazla yatırım yaptığı bilinmektedir (Yogesh, 2018).
Günümüzde kan dolaşımı, insülin direnci ya da ağrı kesici tedavilere yönelik tıbbi
destek sağlanırken; yapay kalp kapakçıkları, kalp pilleri ve implante edilebilir pompalar da
kullanılabilmektedir. Yapay ve biyolojik bir kaynaşma süreciyle insanların siborg (sibernetik
organizma) şeklinde tanımlanabileceği günümüz dünyasında protez ve implant kullanımı
yeni nesil insanın siborglaşma ve makineleşme sürecini pekiştirir niteliktedir (Tepe,
2018: 2105). Bu bağlamda transhümanist yaklaşım göz önüne alındığında savunucuların
beden ile teknolojiyi ayıran sınırların aşamalı olarak yıkılmasından ve bu sınırları aşarak
gelişmesinden hoşnut kaldıkları aşikârdır.
4.2. İnsan ve Makine Etkileşimi
Yaratıcı ve yeniliğe yatkın zihinsel yetenekler sayesinde teknoloji, ateş ve taş aletlerden
başlayarak mekanik aletler, balistik füzeler ve nihayetinde insanları ve bilgisayarları
birleştiren beyin-makine arayüzünü oluşturacak seviyeye ulaşmıştır. Bazı araştırmacılar
tarafından makine süper zekası olarak kullanılan yapay zeka düşünmenin özünü derinden
değiştirebilecek güçlü bir paradigma olarak sunulmaktadır. Madalyonun diğer yüzü ise
süper zeka olgusunun çok yakın bir gelecekte insan ırkı için büyük bir tehdit oluşturabileceği
görüşünü savunan bilim insanları olduğunu göstermektedir.
Örneğin teknoloji girişimcisi Elon Musk, süper zeka ile ilgili teknolojik gelişmeleri bir
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tehdit olarak görmekte ve insan ırkının yapay zeka ile bir çeşit simbiyoza ulaşması ve
birleşebilmesinin insanlık için son derece önemli olduğunu iddia etmektedir (Carmichael,
2016). Çözüm olarak yapay zekaya karşı, insan zekası ile yapay zekayı birleştirmeye yönelik
projeler üzerine odaklanmaktadır. Gelecekte gelişimi durdurulamayacak kontrolsüz bir
gücün kontrol edilmesi adına farklı stratejiler geliştirmektedir. Bu bağlamda Neuralink
dünyadaki makine-insan bağlantısı çalışmalarına yönelik en dikkat çeken projeler arasında
yer almaktadır.
Musk tarafından 2016 yılında kurulan Neuralink şirketi beyin-bilgisayar arayüzü
üzerine çalışmaktadır. Proje, kalınlığı saç telinden 17 mikrometre daha ince kabloların
(ipliklerin); robotlar, özel mikroskoplar ve 24 mikron kalınlıktaki bir iğne yardımıyla
beyne dikilmesi ve gerçekleşen işlem sonrası beyin hücrelerinin ürettiği bilginin çiplere
kaydedilebilmesini –aynı zamanda kullanılabilmesini- hedeflemektedir (Kulshreshth,
Lakhanpal ve Anand, 2019: 1-2). Fareler üzerinde başarılı sonuçlar elde edilen projede çip
üzerindeki bilgiler bluetooth yardımıyla telefonlara aktarılmaktadır. İlk aşamada Neuralink
projesi hareket kabiliyeti sınırlı hastaların düşünce yetisiyle çalıştırabileceği aygıtlar
üretmeyi planlamaktadır. Projenin hayata geçmesiyle birlikte Demans Sendromu, Alzheimer
ve Parkinson gibi hastalıkların benzer yöntemlere göre 15 kat daha başarılı sonuç vereceği
öngörülmektedir (Thinktech, 2020). Projenin yöneticisi Musk aynı zamanda uykusuzluk,
depresyon, işitme ve hafıza kaybı gibi hastalıklara yönelik tedavilerin de implante edilebilir
cihazlar ile gerçekleştirilebileceğini ifade etmiştir (Bellon, 2020).
Beyin-bilgisayar arayüz teknolojileri üzerine araştırmalar 1970’li yıllarda Kaliforniya
Üniversitesi’nde (UCLA) başlamıştır. Nöral protezlerin insanlar üzerinde ilk kullanımı ise
1990’lı yıllarda gerçekleşmiştir (Patel vd. 2014: 405). Beyin-bilgisayar arayüz teknolojisi
nörolojik hastalıklar, yaralanmalar ya da uzuv kaybı olan kişilerin hareket ve iletişimini
sağlamaktadır. Günümüzde beyin-bilgisayar arayüz teknolojisi hızla gelişmekte, diğer
teknolojiler ve çevre ile kurduğumuz etkileşimleri değiştirme potansiyeli ise giderek
artmaktadır (Moyer, 2018). Engelli bireylerin kendi düşünceleriyle bilgisayarlar ya da
robotik kollar gibi harici cihazları çalıştırmasını sağlamak amacıyla beyne yerleştirilen
mikro elektrotları kullanan bir dönüştürücü nöroteknoloji olarak ifade edilen BrainGate
sistemi sayesinde felçli bir hasta belli başlı eylemleri gerçekleştirebilmektedir. Örneğin;
2012 yılında felçli bir kadın, BrainGate beyin-arayüz sistemini kullanarak kendisine takılan
robotik kolu kaldırıp ağzına götürerek kahve içmeyi ve kolu hareket ettirmeyi aynı zamanda
kontrol etmeyi başarmıştır (Bacher vd., 2012).
Mikroçipler uzun zamandır bilgi toplamak amacıyla hayvanlar ve insanlar üzerinde
kullanılmaktadır. İmplante edilebilir görsel protezler üreten ve geliştiren bir şirket olan Second Sight Medical Products ise Retinitis Pigmentosa (RP) gibi dış retina dejenerasyonlarına
sahip görme engelli kişilere sınırlı görmeyi geri kazandırabilecek bir retina protez sistemi
geliştirmiştir. Argus II adındaki sistemde, bir gözlük camına yerleştirilen kamera vasıtasıyla
elde edilen görüntü hasarlı retinaya cerrahi olarak implante edilen bir mikroçipe bluetooth
yoluyla aktarılır. Argus II Sistemi, normal görüşe sahip kişilerin görüşlerinden farklı olan
yapay bir görme biçimi sağlamaktadır. Sistem bireylerin nesneleri konumlandırmasına,
hareketi algılamasına, yönelim ve hareket becerilerini geliştirmesine ve büyük harfler gibi
şekilleri ayırt etmesine olanak tanımaktadır (Grossman, 2001).
Yaşanan tüm radikal bedensel iyileştirmeler; aşamalı fakat kaçınılmaz olarak nihai
dönüşümü doğal, tamamen yeni ve büyük ölçüde siborgik bir vücut-makine yapısına
geçmeye zemin hazırlar niteliktedir. Bu yapı için kullanılan kavrama yönelik olarak Haraway,
“Siborg, sibernetik bir organizmadır; bir makine-organizma melezi, kurguya olduğu kadar
gerçekliğe de ait bir yaratıdır” ifadelerini kullanmıştır (Haraway, 2010: 45). Beyin-bilgisayar
arayüz teknolojilerine yönelik verilen örneklerden de yola çıkarak insan ve makine arasında
benzeri görülmemiş bu entegrasyon ve siborgik oluşumun şimdiden başladığı görülmektedir.
Günümüzde yaşanan siborglaşma sürecinin beden ve zihin gelişimi üzerindeki olumlu
etkileri göz önünde bulundurulduğunda, kavramın insan türünün geliştirilmesi ve
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transhümanizm fikrine paralel olduğu görülmektedir. İnsanlığı teknolojik gelişmelerin
insan türünün beden ve zihin gelişimi fikrini desteklediği bir gelecek beklemektedir.
Teknolojilerden faydalanılarak yaratılan olası bir geleceğin doğal seçilimden ziyade
teknolojik seçilim yoluyla işleyeceği ise muhtemeldir (More, 2018).
İnsan ile makine ya da fiziksel ve sanal gerçeklik arasındaki ayrımların tümüyle ortadan
kalkması, kişinin ölümlülüğünün ya da yaşama süresinin kendi elinde olması, insan
zekasının biyolojik olmayan kısmının yüzyılın sonunda salt insan zekasından trilyon kat
daha güçlü olması yine gelecekte beklenen gelişmeler arasındadır. Geçişin ilk aşamaları
gerçekleşmekle birlikte insanın biyolojik düşüncesi, varlığı ve teknoloji ile kaynaşmasının
doruğu ise tekillik (singularity) olarak adlandırılmaktadır. Bu yaklaşımı savunan
araştırmacılara göre insanlık gelecekte beden ve beyin sınırını aşarak kaderi üzerinde tam
güce sahip olacaktır (Kurzweil, 2019: 22-23). Bu bağlamda bireysel ve teknolojik gelişim ve
aynı zamanda transhümanizmi kapsayan bir yapısı olması sebebiyle tekillik olgusunun bu
anahtar kavramlar penceresinden incelenmesi gerekmektedir.
5. Transhümanist Açıdan Tekillik
Teknolojik tekilliğin yakın bir zamanda gerçekleşeceğini savunan bazı fütürist bilim
insanları, teknolojide yaşanan ilerlemede nihai bir hızlanma öngörmekle birlikte bu durumun
insanlığın keskin bir değişimine ve sonunda süper zeki varlıkların ortaya çıkmasına yol
açacağını savunmaktadır. Bu bağlamda tekillik kavramı, teknolojideki değişim hızının insan
yaşamını bütünüyle değiştirecek kadar yüksek olduğu ve bu dönüşümün etkilerinin aynı
oranda derinleştiği geleceğe ait bir dönem olarak ifade edilmektedir (Kurzweil, 2019: 19).
İnsan zekası ile bilgisayar arasında hız, doğruluk ve belleğe hızlı erişim açısından en uygun
kombinasyonun bulunması fütürist araştırmacılara göre an meselesi olmakla birlikte, aynı
bedenle bütünleştiklerinde, muazzam bir sıçrama gerçekleşecektir (Kurzweil, 1999: 15).
Tekilci yaklaşımda bilişim teknolojileri üstel (exponential), insan sezgileri ise doğrusal
(linear) olarak ilerlemektedir. Bilişim teknolojileri gibi insan gelişimi de üstel ilerlemeye
tabidir. Doğrusal ve üstel büyüme arasında büyük bir fark bulunmaktadır. Doğrusal ilerleme
sürekli olarak bir sabitle toplanarak üstel ilerleme ise bir sabitle çarpılarak gelişen ve karşı
konulamaz bir büyüme olarak ifade edilmektedir (Kurzweil, 2019: 24).

Şekil 1: Doğrusal Büyümeye Karşı Üstel Büyüme (Kurzweil, 2019: 24).
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Teknolojide yaşanan devamlı büyüme Kurzweil’in İvmelenen Getiriler Yasası olarak
açıkladığı, bir evrim sürecinin ürünlerinin ortaya çıkış hızına yönelik ivmelenme ve bu
ürünlerdeki üstel gelişmeyi niteleyen şeyin gerekliliği ve kaçınılmaz sonucudur. Ürünler
bilgi-işlem teknolojilerini kapsamakla birlikte bahsi geçen üstel gelişme Moore Yasası’nın
öngörülerinin ötesine uzanmaktadır. Tekillik ise İvmelenen Getiriler Yasası’nın bir
sonucudur (Kurzweil, 2019: 61).
Tekillik, insanın biyolojik varlığı ile teknolojinin kaynaşmasına vurgu yapar. Böylece insan
ve makine arasında veya fiziksel ve sanal arasında hiçbir ayrım olmayacaktır (Kurzweil, 2019:
39). Tekillik kavramının, transhümanizmi çevreleyen ve destekleyen bir kavram olduğu
ifade edilmektedir. Tekilliğin yarattığı sonuçlar, insanı transhümanist fikrin arzuladığı üstbeden ya da üst-insana dönüştürebilecek potansiyele sahiptir (Köksal, 2019: 149). Aynı
zamanda transhümanizm fiziki ile yapay olanın biyolojik bir temsilini içermektedir. Bu
noktada evrim mekanizması tekrar, ancak farklı bir şekilde büyük bir önem arz etmektedir.
Bu bağlamda evrim denen olgu yükselen bir düzen içinde örüntülerin oluşma sürecidir.
Dünyayı oluşturan şey ise örüntülerin evrimidir. Her aşama ya da her evre bir sonrakini
oluşturabilmek için kendinden önceki aşamanın bilgi-işlem yöntemlerini kullanır (Kurzweil,
2019: 29). Ancak yine de transhümanistler günümüzde tekillik hakkında farklı görüşlere
sahiptir. Bir kesim tekilliği olası bir senaryo olarak görmekteyken diğerleri ise yapay zeka
ve diğer teknolojik ilerlemelerin sonuçlarının hiçbir zaman çok ani ve dramatik sıçramalara
sebep olmayacağına inanmaktadır (Bostrom, 2005a: 19-20).
İvmelenen Getiriler Yasası’na göre yaşanacak olan teknolojik gelişmelerin insan gelişimi
ve geleceği üzerinde büyük etkiler yaratacağı düşünülmektedir. Bu değişikliklerin büyük
kısmı insan yaşamındaki bilgi-işlem gücüne dair üstel artışın bir sonucudur. Bu bağlamda
insanlığın bulunduğu yerden işini yürütmesine ve gerekli bilgilere erişmesine yardımcı olan
harici bilgisayarlara giderek daha bağımlı hale geleceği, bilgisayarların insan vücudunun bir
parçası olduğu bir sonraki seviyeye geçileceği ifade edilmektedir (Grossman, 2001).
Yakın bir gelecekte arama motorlarının sadece kelime ve bağlantı kombinasyonları
aramak yerine internet ağı ve kitaplarda milyonlarca sayfayı anlamak için okumaya
başlayacağı öngörülmektedir. Kişinin ihtiyacı olan ya da kaygılandığı bir konuyla ilgili bir
bilgiyi saniyeler içinde ona özetleyebilecek bir sistem oluşturulacağı; kılcal damarlar yoluyla
beyinde ilerleyen nanorobotların bulut depolama amacıyla biyolojik ve yapay neokorteksleri
birbirine bağlayacağı da beklenen gelişmeler arasındadır. Bu bağlamda insanoğlunun
sahip olduğu yeni düşünme şeklinin biyolojik ve biyolojik olmayanın buluştuğu bir hibrit
düşünme yapısına evrileceği öngörülmektedir. Fakat bu hibrit düşünme tarzının biyolojik
olmayan kısmı Kurzweil’in ortaya attığı İvmelenen Getiriler Yasası’na dâhil olmakla birlikte
katlanarak artması beklenmektedir (2014). Kurzweil, 21. yüzyılın ortasına gelmeden
teknolojideki büyüme hızı ve akabinde getirdiği değişimlerin insanlık tarihinde kopuş
izlenimi uyandıracağını ifade etmektedir.
6. Sonuç
Günümüzde bilim insanlarının tekno-insan odaklı çalışmaları, üst-insan fikrinin
sadece bilim kurgu dizi ve filmlerinde değil fiziki dünyada da kendini göstereceği fikrini
pekiştirmektedir. İnsan ve teknoloji giderek daha fazla örtüşmekte ve birleşmektedir.
Transhümanizm, teknolojik seçilim ve onunla bütünleşen yeni evrimsel sürecin
bir aracı olarak vücut modifikasyonlarını ve insan geliştirmelerini destekleyen bir
kavramdır. Teknolojik modifikasyon yoluyla insanın entelektüel ve fiziksel kapasitelerinin
geliştirilmesini savunan bir harekettir. Nanoteknoloji, biyoteknoloji, yapay zeka ve bilişsel
bilim gibi alanlarda yapılan sayısız çalışma ile insan vücudunun geliştirilmesine yönelik
konularda ilerleme sağlandıkça insan kendi evrimleşme sürecinde rol oynayabilecek, kendi
yazgısını değiştirebilecek ve kontrol edebilir bir konumda olacaktır.
Son yüzyıl, insan performansını iyileştirmek için yeni tür tıbbi tedaviler vaat eden
teknolojilerin gelişmesine tanık olmuştur. Bu yeni teknolojiler, insanların acısını hafifletecek
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ve insan türünün kapasitesini geliştirecek ve artıracak yeni bir dünya vaat etmektedir.
Transhümanizm savunucuları teknolojik gelişmeleri Homo Sapiens türünün gelecekteki
gelişimini planlamak için bir fırsat olarak değerlendirir. Transhümanizm bedensel ya da
zihinsel gelişimin doğal seçilim sürecine bırakılması, rastgele değişim yerine, farklı bir
seçeneğin varlığını vurgular: İnsanın gelişimini ideal bir plana uyarlamak. Fakat bu idealin
tam olarak kimin ya da kimlerin ideali üzerine temellendirileceğine yönelik etik tartışmalar
bedensel ve zihinsel gelişim çerçevesinde değil transhümanist yaklaşım ve ortaya çıkabilecek
etik standartların çerçevelenmesi aynı zamanda sorunların çözülmesine yönelik stratejiler
çerçevesinde ayrıca incelenmesi gereken bir konudur.
Ancak şu bilinmelidir ki teknolojik gelişim dünyada her daim var olan çıkar amaçlı
kullanımlar sorununu değiştirmeyecektir. Transhümanizm yaklaşımında var olan iyimser
amaca odaklanılmalı, potansiyel olarak insanlığın daha akıllı, hızlı, güçlü ve benzer bir
konumda olma potansiyeli ve yaşanan gelişmelerin dünya ve insan türü için sağlayacağı
faydalara odaklanılmalıdır. Ancak gerekli kurum ya da kuruluşlar tarafından olumsuz
amaçlara yönelik tedbirlerin alınması da her konuda olduğu gibi önem teşkil etmektedir.
Yakın gelecekte insanın bilişsel sınırlamalarının, gelecek nesil akıllı yapılarının üretimine
engel olabileceği ve yapay zekanın daha da ustalaşacağı bir eşik geçişinin gerçekleşmesi
muhtemeldir. Bu geçiş ise anlamını tekillik kavramında bulur. Tekillik, yapay zekanın kendi
başına benzer makine ya da yazılımların nasıl tasarlanacağını öğrenmeye ve öğretmeye
başlamak için yeterince akıllı hale geldiği noktadır. Yeni teknolojiler tasarlayabilmek için
hala bilgisayar teknolojilleri kullanılsa da yakın gelecekte, doğrudan beyin-bilgisayar
arayüzlerine sahip bireylerin, yeni nesil beyin-bilgisayar arayüzlerini yaratma kabiliyetine
erişmesi beklenmektedir.
Transhümanizm savunucularından Steve Fuller ve Veronika Lipinska, tanrıya hizmet
etmek için, tanrısal kaderleri ve sonsuz güçlerine ulaşana kadar ve sonunda bir tanrı
haline gelerek tekno-bilimsel ilerlemeyi durmaksızın sürdürmek zorunda olduklarını iddia
etmektedir. Bu bağlamda başlangıç aşamasındaki şiddeti ve yıkımı ideolojik stratejilerinin
önemi açısından normal olarak değerlendirmektedir (Thomas, 2017). Bu tarz bir düşünce
yapısı her transhümanist savunucuyu temsil etmese de birçok etik ve ahlaki problemi
beraberinde getirecektir. Süper zeki bir makine gibi insan ırkını potansiyel olarak yok
edebilecek tekil bir varlık yaratma yeteneği geliştirildiğinde, kapsamlı bir risk analizi ve
yeterli güvenlik özelliklerinin kurulumu olmadan ilerlemek insanlığa karşı büyük bir suç
olarak görülebilir (Bostrom, 2005a: 19-20). Bu bağlamda gelişen teknolojinin hem nimet
hem de lanet olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Teknolojiyi denetleyen ve geliştiren
kesimin ürünlerini hangi amaçla yarattığı ve yaratılan ürünlerin dünyanın yararına mı yoksa
zararına mı kullanılacağı ise politika yapıcıların elinde olacaktır (Bunge, 2014: 198).
Transhümanizmi eleştiren araştırmacılara rağmen transhümanist bakış açısının
potansiyel faydaları olabileceği unutulmamalıdır. En yoksul insanların bile riskli gelişmelere
karşı daha yüksek toleransa sahip olabileceği bir gelecek yaratılabilir. Yakın bir tarihte ortaya
çıkabileceği öngörülen dijital yaşam formu içinde konumlanan üst-insanın sahip olduğu
bilişsel kapasite göz önüne alındığında insan ırkının yaşam kalitesinin artabileceği fikri
göz önünde bulundurulmalıdır. Bedensel gelişimde sıçrama ve üst-insan gibi olasılıkların
göz ardı edilmek yerine uygun bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Eğer yaklaşıma
yönelik bir risk görülüyorsa bile riskle başa çıkmanın ilk adımı, onun varlığını kabul etmektir.
Transhümanist alana yönelik araştırmalar kısıtlıdır. Konuya yönelik daha fazla araştırma
yapılması gerekmektedir. Teknolojik gelişmelerin küresel çaptaki etkileri göz önüne
alındığında tehditlere ve olası risklere ilişkin bilimsel araştırmalara ek olarak, uzun vadeli
seçenekler hakkında daha bilinçli bir tartışma yapılmasını sağlamak için konuyla ilgili olarak
halkın bilinçlendirilmesi gerekmektedir (Bostrom, 2003: 26).
İnsanoğlu oldukça karmaşık bir organizmadır ve anatomisine yönelik tüm sırlar henüz
çözülmemiştir. Ancak bedene yönelik yapılan araştırmalar ile insanın biyolojik sistemine
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dair bilgilerin artmasıyla vücudun bir robottan farklı işlemediği görülmektedir. Bedene
eklemlenen herhangi bir yapay teknoloji gerçeğinin yerini alabilmektedir. Bu durum
teknolojiyi kullanarak zorlukların üstesinden gelinebileceğini pekiştirir niteliktedir. Her
ne kadar gelişmeler ve yenilikler emekleme aşamasında olsa da disiplinler arası yakınsak
çalışmalarla teknoloji her geçen gün evrilecektir.
Sonuç olarak bilişim çağının bugünkü konumu, insani ve teknolojik gelişim bağlamında
ortaya çıkacak siborgların ya da hibrid düşünce sisteminin başlangıç seviyesidir. Günümüzde
yaşanan teknolojik gelişmelerle kesişen transhümanist düşünce, bilişim çağı ile kaynaşmış
olmakla birlikte bugüne ve geleceğe müdahale etme potansiyeline sahiptir. Bu bağlamda
transhümanizm bugünkü bedensel iyileşme ve teknolojik gelişmeler ile geleceğin bir temsili
aynı zamanda gelecek yüzyılların ayrılmaz bir parçasıdır.
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Özet
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) etkisiyle toplumsal ilişki
kalıpları ve kişisel hayat yeniden inşa edilmektedir. Her zaman kişisel ve politik bir hedef olan mutlu ve müreffeh toplum ideali, farklı
nedenlerden ötürü bugüne değin gerçekleştirilebilmiş değildir. Bununla birlikte Toplum 5.0 yaklaşımı, önerdiği sürdürülebilirlik anlayışı ile bu ideale yaklaşabileceğimizin işaretlerini barındırır. Bu
makalede, süper akıllı toplum veya hayallerin toplumu olarak tanıtılan Toplum 5.0’ın elindeki olanaklar ve önündeki handikaplar analiz edilmektedir. Nitel analiz tekniğiyle gerçekleştirilen bu araştırma
göstermektedir ki siyasi sınırların ve rekabetin ortadan kaldırıldığı küresel bir dünyada tüm kullanıcıların, küresel ekonomilerin ve
devletlerin iş birliği yapabildiği bir dünya toplumu oluşturulabilir.
Teknoloji temelli ve destekli Toplum 5.0 aşamasında insanlık, ilkel
dönemlerinden bugüne kadarki gelişiminin en üst seviyesini deneyimlemiş olabilir. Makineleşme, teknolojikleşme ve dijitalleşme
ekseninde hem teknolojinin yol açtığı küresel ve kronik sorunların
hem de insanlığın geçmişten beri uğraştığı küresel sorunların bir
kısmını çözülebilir.

Society 5.0: It’s Possibilities and Handicaps
Abstract
Social relationship patterns and personal life are being rebuilt with
the influence of information and communication technologies (ICT). The
ideal of a happy and prosperous society, which has always been a personal and political goal, has not been realized until today for different
reasons. However, the Society 5.0 approach contains the signs that we
can approach this ideal with the sustainability understanding it proposes. In this article, the possibilities and handicaps in front of Society 5.0,
which is introduced as a super-intelligent society or society of dreams,
are analyzed. This research, carried out with the qualitative analysis technique, shows that in a global world where political borders and competition are eliminated, a world society can be created in which all users,
global economies and states can cooperate. In the technology-based and
supported Society 5.0 stage, humanity may have experienced the highest level of development from its primitive times to the present. On the
axis of mechanization, technologicalization and digitalization, some of
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the global and chronic problems caused by technology and some of the global problems that humanity has been dealing with since the past can be solved.
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Farklı ekonomik, siyasal, kültürel ve teknolojik yapılarla etkileşim içerisinde olan toplumlar, sürekli bir değişim göstermektedir (Vural ve Bakır, 2007). BİT eksenli icat ve keşifler,
bu değişimi daha dinamik bir hale getirmiştir. Genel anlamda 40 bin yıl sürdüğü belirtilen
avcı-toplayıcı dönem; ekip biçmenin ve hayvanların evcilleştirilmesini içeren 10 bin yıllık
dönem ve 1768’de James Watt tarafından buhar makinesinin bulunmasıyla başlayan son
250 yıllık sanayi dönemi (Nair, 2018, s. 42) incelendiğinde toplumsal değişimin dinamizmi
daha açık görülür. Başlangıçtaki uzun değişim dönemlerinin günümüze yaklaştıkça kısalması, sosyo-teknik bir nitelik kazanan “değişim” ve “hız” olgularıyla ilgilidir. İnsanlık tarihini
toplumsal yaşam tarzı açısından dalga teorisiyle açıklayan Toffler (2008, s. 16), son dalganın
sadece gelecek 10 yıllar içinde sona ereceğine dair öngörüsü, bin yıllarla tanımlanan toplumsal değişim süreçlerinin teknolojik etki yüzünden kısalmasını ifade eder. Tüm eylemlerimizin nihai ereğinin mutluluk olduğuna inanan teorisyenlerden Harari’ye (2016, s. 41) göre;
hukuk, ekonomi ve siyaset gibi tüm toplumsal kurumlar, yeni bilgi ve teknolojilere göre bu
nihai amacı gerçekleştirmek üzere sürekli yeniden organize edilmektedir.
Toplumsal değişim günümüzde daha sofistike bir hal almıştır. Önceki toplum aşamalarında geliştirilen teknik ve teknolojik araçlar, mal ve hizmet üretiminde kullanılırken günümüzde bilgi üretmek birincil amaç haline gelmiştir. Birçok uzmanın tespit ettiği gibi,
çağımızın toplumlarında bilgi üretimi, sanayi toplumundaki mal üretiminin yerini almıştır
(Bkz. Yeşilorman ve Koç, 2014, s. 130). Bu yüzden de toplumsal değişimin yönü, sanayiden
bilgiye doğru kaynaktadır. Örneğin Nair’e göre artık daha fazla ve daha nitelikli bilgilere
sahip olan modern insan, bilgiyi siyasal, ekonomik ve sosyal örgütlenme için kullanmakta ve
böylece bir ideal olarak görülen yüksek refah seviyesine ulaşmayı ümit etmektedir. Bugün,
toplumsal kurumlarını ve süreçleri, bilgi üretimine ve bilgiye dayalı olarak yeniden düzenleyen bir bilişim toplumu (information society) ortaya çıkmıştır. Teknoloji temelli küresel
etkileşim yüzünden tüm dünyada hızla gelişen bilişim toplumunda bilgi üretimine yönelik istihdam ve bütçe sürekli artmaktadır. Sektörel dağılımda toplumların bilişim teknolojilerindeki birikimi ve üretimleri ile telekomünikasyon alt yapısına ve Ar-Ge çalışmalarına
ayırdıkları bütçeler, bilişim toplumuna geçişteki önemli göstergelerdir. Bilişim toplumlarına
Japonya, Güney Kore gibi Uzak Doğu ülkelerinin yanı sıra ABD, Kanada, İngiltere, Almanya,
Fransa, İsveç Batılı ülkeler örnek gösterilmektedir. Bu toplumlarda bilgi, bilişim ve yönetişim olguları belirgin olarak göze çarpmaktadır. Nair’in (2018, s.42) de ifade ettiği gibi,
günümüzdeki toplumlar, teknolojiyi üretemeseler bile sadece kullanabilmeleri, onlarda hızlı
bir toplumsal değişimi beraberinde getirmektedir.
Bilgiye dayalı günümüz ekonomisini ağ teorisi ile açıklayan Castells’e (2003, s. 1) göre, kalkınma ve üretkenliğin kaynağı bilgi üretme, işleme ve sembolik iletişim teknolojileridir.
2000’li yılların başından itibaren yaşanan teknoloji devrimi sürecinde yaşanan birkaç tarihsel olay, insan hayatının toplumsal görünümünü değiştirmiştir. Bu esnada “teknoloji peygamberleri” ise bilgisayarlar ve DNA mantığını toplumsal eğilimlere ve örgütlenmelere yükleyerek insanlığı yeni bir çağa hazırlamaktadırlar:
“Bilgi teknolojilerini merkeze alan günümüzdeki teknoloji devrimi,
ivme kazanan bir hızla toplumun maddi temelini yeniden şekillendirmektedir. Dünyanın dört bir köşesindeki ekonomiler, iş dünyası, devlet
ve toplum arasında kurulan değişken bir geometri sisteminin devreye
girmesiyle bunları küresel olarak birbirlerine bağlamıştır. Böylece bu
büyük ekonomilerin en değerli bölümleri birleştirilmiş ve gerçek zamanda tek bir birim gibi işleyen karşılıklı bağımlı bir sisteme dönüşmüşlerdir. Ayrıca giderek evrensel, sayısal bir dili konuşan yeni bir
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iletişim sistemi de hem kültürümüzün sözcükleri, sesleri ve imgelerinin üretimini ve dağıtımını küresel olarak entegre hale getirmiş hem
de onları bireylerin kimliklerinin ve halet-i ruhiyelerinin beğenilerine
uygun kılmıştır. Diğer yandan interaktif bilgisayar ağları, yeni iletişim
biçimleri ve kanalları yaratarak hayatı şekillendirmekte ve hayat tarafından şekillendirilip katlanarak büyümektedir” (Castells, 2003, s. 1-4).
Toplumsal değişimi açıklamak için dalga teorisini geliştiren Toffler, fütürizme düşmeden yaptığı 40 yıllık öngörüler, Castells’in enformasyon araçlarının toplumu biçimlendirme
konusundaki görüşlerini teyit eder. Yakın gelecekte yepyeni bir yaşam tarzını haber verir:
Çeşitli ve yenilenebilir enerji kaynakları, eski fabrika düzenlerini etkisiz hale getiren yeni
üretim süreçleri, yeni bir aile yapısı, elektronik evler, tümüyle farklılaşmış dijital eğitim bizleri bekliyor. Mevut terimler ve teoriler, yaklaşan geleceği tasvir etmekte yetersizdir. Bu aynı
zamanda, daha önce yaşanmamış çok derin sosyal çalkantılar ve yeniden yapılanma süreci
anlamına da gelir. Etkileyici ve yepyeni bir uygarlık yaratma sürecine hazır olunmazsa öngörülemez devasa yıkımlar yaşanabilir (Tofffler, 2008, s. 16-17).
Harari’ye göre, refah artışıyla birlikte diğer yaşam koşulları da iyileşmektedir. İnsanlığın yakın gelecekteki en büyük ciddi mücadelesi ölümsüzlük arayışında yaşanacaktır. Modern insan yeni dönemde, ölümü doğaüstü bir olay olarak yorumlamaktan ziyade, teknik bir
arızadan kaynaklandığını düşünecektir. Bu hipotez, Silikon Vadisi yatırımcılarından Peter
Thiel’in, sonsuza kadar yaşama planı ile görünür hale gelir (Harari, 2016, s. 33-37). Kimi
uzmanlar, 2100 yılında insanların ölümü yeneceğine inanmaktadır. Örneğin Kurzweil ve
Grey gibi fütüristlere göre, 2050’lerde sağlıklı bir bedene ve sağlam bir banka hesabına sahip olan herkes, her 10 yılda bir ölümsüzlük şansını yakalayabilir. Patlayan bir bombaya maruz kalmadıkları ya da çarpan bir kamyonun altında kalıp parçalanmadıkları sürece insanlar
sonsuza dek yaşayabilirler. Harari’ye (2016, s. 54) göre ölümün çaresi bulunduktan sonra da
sıra ebedi mutluluğa gelecek; 21. yüzyılın ikinci yarısında küresel mutluluğun daimî olması için Homo sapiens, yeniden tasarlanarak, bitmeyen hazların keyfini sürecektir. Belki tüm
bu özlemler, yeni tartışılmaya başlanan Toplum 5.0 nosyonu ile kolayca ilişkilendirilebilir.

Şekil 1: Toplum 5.0’ın Doğası; KEIDANREN, 2017.

2. Toplum 5.0 ve Hayaller
Toplum 5.0 olarak adlandırılan geleceğin ideali, Endüstri 4.0’ın olanaklarından yararlanır; insan, doğa ve teknoloji ilişkisini yeniden organize eder (KEIDANREN, 2016). Alman-

31

ISophos: Uluslararası Bilişim, Teknoloji ve Felsefe Dergisi
ISophos: International Journal of Information, Technology and Philosophy

32

ya’da 2017’de düzenlenen CeBIT fuarında Japon Başbakan tarafından gündeme getirildiğinden beri birçok araştırmaya konu olan (Japan.kantei, 2017) Toplum 5.0 nosyonu, arzulanan
bu ideal toplumun artık çok uzakta olmadığını düşündürmektedir. Bununla birlikte süper
akıllı toplum inşa etme hedefi içeren Toplum 5.0 nosyonunun sosyolojik bir gerçeklik haline getirilmesi için sahip olduğu fırsat ve olanaklar kadar, başa çıkması ve aşması gereken
birçok handikabın olduğu da görülmektedir. Dijital teknolojiler, toplumsal hayattaki ilişkileri dönüştürmektedir. McLuhan’ın (2019, s. 8) ifadesiyle her şey; insan, aile, komşular, eğitim,
iş, devlet, yönetim veya öteki denilen toplumsal ilişkiler dramatik bir şekilde dönüşmektedir. Burada bahsedilen köklü yapısal dönüşümlerin, bir bilinç dâhilinde değil, bir sonuç
olarak gerçekleştiği aşikardır.
Endüstri 4.0’ın beraberinde getirdiği bazı sonuçlara odaklanılarak (Fırat ve Fırat, 2017)
geleceği karanlık gören distopik senaryoların anlatılması (örneğin olası bir robot-insan çatışması), teknoloji karşıtlığını derinleştirmektedir. Toplum 5.0 nosyonu, teknoloji kaynaklı
tehdit algısını yumuşatabilir, üstelik teknoloji - toplumun iş birliğini insani eğilimleri öne
çıkararak sağlamlaştırabilir. Böylece endüstri toplumu ve bilişim toplumunun yer yer pekiştirdiği tekno-korku yerini tekno-severliğe terk edebilir.
“Birey odaklı teknolojik toplum” vurgusu ile dikkat çeken Toplum 5.0 nosyonu, tarihsel
süreçte bilişim toplumunun aşılmak üzere olduğunu ilan eder. Şekil 1’de, insanlığın ilk 4
aşamayı geçerek 5. aşamada bir dijital dönüşüm gerçekleştirdiği tasvir edilmektedir. Son
aşamada tasvir edilen toplum, farklı insanların hayallerinden destek alınarak problem çözen ve değer üreten bir toplumdur.
Toplum 5.0 nosyonu, öncekilerden farklı bir toplumsal örgütleme yapısına ve kendine
özgü yeni bir dijital kültüre sahip bir süper akıllı topluma gönderme yapar. 21. yüzyılda mutluluğa giden yolun bulunacağı inancı, Toplum 5.0 nosyonunun içerdiği hedeflerden
“kıtlık ve savaşların sona erdiği müreffeh bir gelecek” vizyonuyla örtüşür. Tıpkı Harari gibi,
Toffler (1981:130) da refahın artmasıyla birlikte aç ölümleri geride bırakan insanlığın mutlu olabilmek için yeni tehlikeleri göğüslemeye hazır olacaklarını ileri sürer. Toplum 5.0, insanlığın süregelen büyük sorunlarını çözme iddiası taşır (Nakanishi ve Kitano 2018, s. 2).
Japonya İş Federasyonu KEIDANREN’in yöneticilerinden Nakanishi’ye göre, küresel çapta yaşanan hızlı değişim, gelecekle ilgili tahminleri zorlaştırmakta ve bir belirsizlik çağını
beraberinde getirmektedir fakat insanlar, bu sorun karşısında güçleri birleştirmek yoluyla
ideal bir toplum yaratmaya teşebbüs edebilirler. Kitano’ya göre ise Toplum 5.0, sadece teknolojik yenilik olarak değil, yıkıcı değişimi memnuniyetle karşılayan proaktif bir zihniyetin
arzulanan geleceği birlikte yaratma fırsatıdır. Burada, tüm farklılıklar birer değer olarak görülmekte, kişisel istekler ve hayal gücünün önemi vurgulanmakta; sürdürülebilir bir toplum
için geleceğin, sadece geçmişin devamı olarak değil, tasarlanarak üretilebilen bir şey olarak
görülmesi istenmektedir (Nakanishi ve Kitano, 2018, s. Giriş).
“5. Bilim ve Teknoloji Temel Planları” çerçevesinde Japonya, Toplum 5.0 nosyonunu, 2016
yılı başlarında bakanlar kurulunun kararıyla resmen ulusal bir projeye dönüştürüldüğünü
kabul etmiştir. Toplum 5.0 Projesinde özetle şunlar vurgulanmaktadır:
“Dünya; Yapay Zeka (YZ), Nesnelerin İnterneti (IoT), robotik ve blok zincirlerin
yanı sıra biyoteknoloji gibi teknolojilerin öncülük ettiği, hızla ilerleyen, yenilikçi, büyük bir değişim dalgasıyla karşı karşıyadır. Bu dalga yeni bir dönemin
habercisidir. Bugüne kadar dört aşamadan geçen insanlık, artık beşinci aşamaya geçiş için hazırlıkları yapmaktadır. Bu dönemde büyük verinin ve YZ’nın kullanılması birçok yeni imkânı da beraberinde getirecektir. Burada hayal etmek,
anahtar görevi görecektir. Dijital dönüşümün öncülük ettiği dalga; özel hayatları, kamu yönetimini, endüstriyel yapıyı ve istihdam da dâhil olmak üzere, toplumun birçok yönünü etkileyecektir. Burada önemli olan, bu teknolojilerin ne
amaçla kullanılacağıdır. Gelecekte insanlar, dünyayı değiştirmek, hayal gücünü
ve fikirlerini hayata geçirmek için yaratıcılığa ihtiyaç duyacaktır. Toplum 5.0 bir
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‘Hayal Gücü Topluluğu’ olacaktır” (KEIDANREN, 2017, s. 2-6).
Bu ideal toplumda teknoloji ve büyük veri, insanların kendi istedikleri biçimde bir yaşam
tarzına sahip olabilmeleri için kullanılır. Herkes her zaman ve her yerde güven ve doğa ile
uyum içinde, üstelik mevcut her türlü kısıtlamadan özgürleşmiş halde içinde yaşadığı topluma değer katar. Sosyal sorunların çevreci bir yaklaşımla çözülmesi, projenin hassasiyetleri
arasında sayılmaktadır. Bu hedeflerin bazıları, BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
(2015) içinde yer almaktadır (B20, 2019, s. 2). BM, dünyanın mücadele ettiği büyük sorunları 17 başlık altında toplamış görünmektedir. Bunlardan yoksulluk, eğitimsizlik, adaletsizlik,
eşitsizlik ve şiddet gibi küresel sorunlar, Toplum 5.0 nosyonu içinde de yer alır. Ayrıca cinsiyet, ekonomik denge, sürdürülebilir şehirleşme, ortak amaçlar oluşturabilme ve bu amaçlarla iş birliği yapabilme, su altı ve karasal yaşama saygı da insan - doğa – teknoloji üçgeninde başarılması gereken misyonlar olarak görülür. Toplumsal problem çözme kabiliyetlerini
geliştirmeye çalışan Japonya, teknolojik geleceğe eşlik eden sorunların çözümüne Toplum
5.0 becerilerinin tüm dünyaya yardımcı olabileceğini önermektedir. Japonya’nın sahip olduğu jeopolitik konumu ve “sampo-yoshi (üç taraf memnuniyeti)” gibi kültürel değerleri,
bu nosyonu zenginleştirmektedir (Harayama, 2017, s. 2-6). Japonya, Tokyo’da yapılan BM
Zirvesinde (2019), Toplum 5.0 amaçlarına ulaşmak için gereken alt yapının hazırlanması
konusunda BM üye ülkelerinin iş birliğinin zorunluluğun dile getirmiş ve koordinasyon talep etmiştir. Hükumetlerden talep edilen iş birliği başlıkları arasında şunlar yer almaktadır:

Şekil 2: Birleşmiş Milletler Tarafından Belirlenen Sürdürülebilir Gelişme Hedefleri
- Çözüm odaklı bakış açısının tüm işletmelere kazandırılması
- İnovasyonun teşvik edilmesi
- Finansman kaynağının sağlanması
- Ekonomik kalkınma ve istihdam için bir motor güç oluşturulması,
- Artan rekabet ve tüketici refahı için IoT
- Beşinci nesil mobil iletişim sistemi (5G)
- Büyük veri analitiklerinin ve bulut bilişim sistemleri alt yapısının tesisi
- Yapay zeka, robotik ve block zincir teknolojisinin sosyal etkilerine odaklanma
- Dijital teknolojilerinin teşvik edilmesi ve benimsenmesine yönelik yatırımlar (B20,
2019, s. 2).
Yönetim, ekonomi ve sivil toplumun çözüm odaklı yeni toplumsal değerler üretebilmesi
için bu teknolojilere sahip olmak ve kullanabilecek bir yeterliliğe ulaşması bir zorunluluktur. Toplum 5.0 özelde bir Japon projesi olsa da Japonya ile sınırlı kalmadığı hem B20 (2019)
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zirvesi sonuç bildirgesi hem de bazı önemli entelektüellerin konuya yaklaşımlarından anlaşılmaktadır. Örneğin Fukuyama’ya göre yaşlanan nüfus, azalan doğum oranlar, eskiyen
altyapı gibi Japonya’nın karşı karşıya olduğu sorunlar, diğer ülkelerin de zaman içinde karşılaşacağı ciddi küresel sorunlardır. Toplum 5.0 aracılığıyla coğrafya, yaş, cinsiyet, dil gibi
farlılıklar göz önüne alınarak kapsamlı ihtiyaçlara gerekli ürün ve hizmetler sağlanması,
dünya çapında benzer sorunların çözümüne katkıda bulunulabilir. Üretken ve katılımcı bir
toplum hedefinin gerçekleştirilmesi için gerçek dünyanın siber dünya ile birleşmeli ki böylece kaliteli veriler üzerinden sorunlar çözülebilsin ve yeni toplumsal değerlere ulaşılabilsin
(Fukuyama, 2018, s. 48).
Siber - Fiziksel Dünya Entegrasyonu İçin Sosyal Laboratuvarlar
Merton yasası; sosyal bilişim ve paralel zekâ üçgeninde insan-bilgisayar etkileşimini
ve ve siber – fiziksel dünyaya nasıl girileceğini açıklayabilir. Buna göre yazılımlar yardımıyla
paralel zekâ, sosyal politikalar, ekonomik stratejiler ve hatta askeri operasyonları doğrulamak için hesaplama deneyleri yapabileceğimiz devasa yapay modellemeler geliştirebiliriz.
Yapay modelleme sistemleri, kararların fiziksel toplumda uygulanmadan önce hesaplandığı
“sosyal laboratuvar” rolünü oynayacaktır.
Bugün bol miktardaki sanal alan, anlık veri ve etkileşim üreten siber fiziksel sistemler
(CPS), kullanıcıları becerikli birer sosyal sensöre dönüştürmüştür. İnsanların ayrılmaz bir
parçası olan yeni makine tipleri, siber fiziksel sosyal sistemler (CPSS), iklim ve yoksulluk
gibi karmaşık problemleri ele almayı kolaylaştırmakta; yapay toplum hesaplama deneyleri-paralel yönetim (ASCP) yaklaşımı ise oluşturduğu paralel zekâ ile akıllı toplumların
ötesine geçmeyi düşünülebilir hale getirmiştir (Wang vd., 2016, s. 377-391). Gladden’in tespitine göre sosyal robotların veya yapay zekanın, işlevsel olarak sosyal, bilişsel ve fiziksel
seviyelerde halihazırda zaten CPS’e entegre edilebilmektedir. Böylece bir siber fiziksel sistem (SPS) yavaşça bir siber fiziksel sosyal sistem (CPSS) haline gelmektedir. Artık üyeler,
diğer üyelerin sosyal bağlantılarına ulaşarak siber fiziksel sosyal ağlarda (CPSN) dijital
davranışlarda bulunabilmektedir (Oruç, 2019, s. 4).
Toplum 5.0’ın asıl misyonu Endüstri 4.0’ın insan, teknoloji, gerçek dünya ve sanal dünya
arasında bir entegrasyon arayışını genişletmektedir. Fouccault’un (2006, s. 15) deliliğe yaptığı
övgü, hayallerin ve çılgınca fikirlerin değerli bulunduğu Toplum 5.0’da daha anlamlı hale gelir.
Çeşitliliğe vurgu yapılmakta, daha iyi bir toplumun kurulması için deli sayılan birinin geleceği kurtaracak bir hayale sahip olabilir. Bu şekilde, olabildiğince farklı hikâyelere ve değerlere
sahip bireylerin gücü birleştirilerek yenidünya düzeninde çözülemeyen bir problemin kalmaması hedeflenmektedir (KEIDANREN, 2017, s. 3).
3. Toplum 5.0’da Müdahale Edilecek Alanlar
Toplum 5.0, her ne kadar Japonya ulusal politika stratejisi olsa da BM’nin Sürdürülebilir
Gelişme Hedeflerinin (SKH) gerçekleştirilebilmesi için bir ön koşul olarak da görülmektedir
(B20, 2019, s. 2). Bu hedeflerden bazılarına doğrudan Toplum 5.0 ile, diğerlerine ise Toplum
5.0 ekseninde geliştirilecek çözümlerden faydalanılarak ulaşılabileceği düşünülmektedir
(Nakashi ve Kitano, 2018, s. 14). Bu çerçevede yapılacak yenilik alanları aşağıda açıklanan
10 başlıkta açıklanmaktadır:
3.1 Şehirler ve Bölgeler
Tarımın yaygınlaşmasıyla birlikte gıda üretimi arttı, insanlar kentler oluşturmaya başladı
fakat günümüzde karmaşıklaşan toplumsal yapı yüzünden kentler devasa acil sorunlarla
karşı karşıya kaldılar (Öztuna, 2019, s. 18). Ekonomiyi güçlendiren iş ve fırsat avantajı sebebiyle şehirlere taşınan insanların barınma, ulaşım ve kirlilik gibi önemli sorunlarla başa
çıkma isteği, küçük ya da büyük olsun tüm kentleri için akıllı kent nosyonu bir çözüm olabilir. Kent nüfusu gelecek 30 yıl içinde şu ankinin iki katına çıkacağı öngörülmektedir (Congar,
2017). Akıllı kent, sürdürülebilir kent yaşamı için teknolojinin aşağıdaki konulara etkin
tatbiki kastedilmektedir (Terzi ve Orakçı, 2017, s. 11):
- Su yönetimi,
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- Temiz ve yenilenebilir enerji,
- Akıllı trafik kontrolü,
- Şehir içi hareketlilik,
- İnternet erişimi,
- Atık yönetimi.
Enerji, ulaşım, insan yoğunluğu, lojistik ve atıkla ilgili verileri daima paylaşılması; banliyö
ve kırsal alanlarda, bölgelerin kendi özelliklerinden yararlanarak doğa ile uyum içinde bağımsız, sürdürülebilir, merkezi olmayan topluluklar oluşturulması istenmektedir. Otonom enerji
sistemleri, merkezi olmayan altyapı teknolojileri sürdürülebilir sosyal altyapıyı oluşturmak
için kullanılacaktır. Toplu taşıma sistemlerinden yoksun olan bölgelerde, yaşlı vatandaşlara
otonom araçlar sunularak alışveriş ve hastane ziyaretleri gibi günlük hareketlilik ile ilgili problemler çözülmesi, böylece altyapısı zayıf bölgelerde bile yüksek standartta ve konforlu yaşam
seçenekleri arttırılması, buna bağlı olarak farklı yaşam biçimlerinin mümkün kılındığı bir topluma ulaşılması amaçlanmaktadır (KEIDANREN, 2017, s. 7).
3.2 Enerji
Dünya nüfusunun sürekli artması ve teknolojik gelişmelerin enerji tüketimini de arttırmasından dolayı oluşan ihtiyacı giderecek doğal, bitkisel ve diğer yenilenebilir enerjiler gibi
çeşitli enerji kaynaklarına ulaştıracak projelerin hazırlanması, sürdürülebilir bir gelecek
vizyonu için zorunlu görünmektedir. Öztornacı’ya (2019, s. 36) göre bu konu sadece ekonomik olarak değil, aynı zamanda uluslararası ilişkiler bağlamında, çevresel duyarlılıkların
gelişmesi nedeniyle çok boyutlu olarak ele alınmaya başlanan politik bir mesele halini almıştır. Endüstri devriminden beri başlıca enerji kaynakları olarak görülen mekanik enerji,
kimyasal enerji, ısı enerjisi, elektrik enerjisi ve nükleer enerji gibi kaynaklara bugün, güneş
enerjisi, rüzgâr enerjisi, jeotermal enerji, hidroelektrik enerji, biyoenerji, hidrojen enerjisi
ve deniz kökenli yenilenebilir enerjiler gibi yeni kaynaklar da eklenmiştir (Tutar ve Eren,
2011, s. 3).
Giderek daha büyük bir mesele haline gelen iklim değişikliği olgusuna dayanarak çevreyi
koruma ve dolayısıyla sürdürülebilirlik konusunda hassasiyet gösteren Avrupa devletleri,
yenilenebilir enerji kullanımına giderek daha çok ağırlık vermekte, 2030 yılına kadar sera
gazı emisyonlarının minimum %40’a düşürülmesi noktasında hassasiyet gösterilmektedir
(Öztornacı, 2019, s. 30). Asya da Pakistan tarafından güneş ve rüzgar enerjisine yönelik başlatılan çalışmalar, Hindistan’da temiz enerjiye yönelik Rajathan bölgesindeki çalışmalar, Mısır’daki Benban Solar Park Projesinin yanında Meksika ve birçok Afrika ülkesi dâhil olmak
üzere yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili yaptıkları çalışmalar geleceğin enerjisinin rengini belli etmektedir (Öztuna, 2019, s. 23-27).
Japonya, sürdürülebilir bir yaşamı her yerde gerçekleştirebilmek için akıllı şehirlerin yanında, merkezden uzak topluluklarda da bağımsız enerji kaynakları geliştirmeyi planlamaktadır. Verilerden faydalanmak yoluyla kırsal kesimlerde güç depolama sistemlerinin kurulması,
talep tarafı kontrollerinin entegre edilmesi ve yerel koşullarla uyumlu ama bir merkeze bağlı
olmayan mikro şebekelerin geliştirilmesiyle geleneksel enerji ağlarına bağımlılığın azalması,
şebekelerden bağımsız sistemler, enerji kullanımında bir seçenek haline gelmesi sağlanması,
böylece herkes için ucuz, güvenilir enerji ve her yerde sürdürülebilir çeşitli yaşam tarzlarının
garanti edilmesi amaçlanmaktadır (KEIDANREN, 2017, s. 8). Japonya’nın teknolojik rekabet
gücü ve birikmiş insan kaynakları kullanılarak gerçek ve siber alanların kaynaşması için verilerin paylaşılması, tahminlerin yapılması ve bu tahminlerin bir dizi paydaşla tartışılması sağlanarak enerji vizyonu gerçekleştirilmek istenmektedir (Hitachi, 2018, s. 33).
3.3 Afetleri Önleme ve Azaltma
Küresel ısınmanın iklim yapısını etkilemesi sonucunda beklenmeyen hava olayları meydana gelebilmektedir. Diğer yandan deprem gibi afetler, fiziksel yapıların yetersizliği veya
afetlerin gerçekleşeceği anların öngörülememesi büyük hasarlara yol açabilmektedir. Bu so-
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runun çözümü geleceğin refah toplumunun inşasında önemli bir yer kaplamaktadır. Warwick Üniversitesinden bir grup araştırmacı, çevrim içi yayınlanan fotoğraf ve anahtar sözcüklerin belli yer ve zamanlarda gelişen hava durumu risklerini gösterebileceğini, fiziksel
meteorolojik sensorlarla birlikte kullanıldıklarında, birden çok alanda gelişen hava olaylarının davranış ve şiddetinin izlenmesine yardımcı olan sosyal sensor vazifesi görebileceğini
ileri sürmektedir (Tkachenko vd., 2017, s. 13). Buna göre yükselen su seviyeleri hakkındaki
gönderiler, yetkilileri potansiyel bir sele karşı uyararak gerekli erken tedbirlerin alınmasını
sağlayabilir.
Penn State tarafından yapılan bir çalışmada Twitter verilerin, doğal afetlere karşı anlık
tepkiler verilmesi için kullanılabileceği savunulmaktadır (Cassidy, 2017). Çalışmada ABD’ni
vuran kasırgalardan Hurricane Sandy ilgili tweetler, daha sonra meydana gelen New York,
New Jersey ve Pensilvanya’daki elektrik kesintisi bilgileri ile karşılaştırılmaktadır. 10 milyondan fazla tweetin incelenmesi ile bir olay tespit modeli oluşturan araştırmacılar, içinde
“güç”, “kesinti”, “elektrik” ve “hizmet” terimleri geçen tweetleri ayırarak tasnif etmesi sonucunda iki veri kümesi arasında ulaşılan korelasyonla veri akışı değişimi izlenerek gerçek
zamanlı bir izleme sisteminin oluşturabileceği kanıtlamaktadır. Araştırmacılar daha ileri
giderek Ulusal Güvenlik veya Kızılhaç ile bağlantılı olan birinin, bir felaket veya olay sırasından bu verileri bir araya getirebilecek ve resmi çalışmalara entegre edebileceğini, örneğin
kasırga sırasında kamu hizmet şirketlerinin resmi raporları beklenmeksizin, kaynakların
dağıtımı için bu verilerin kullanılabileceğini savunmaktadır.
Toplum 5.0 projesinde de felaketleri önleme ve azaltma konusunda sosyal medyadan
faydalanılması önerilmektedir. Dünya çapında elde edilen verilerin hızlı dağılımı ve herkes tarafından verimli bir şekilde kullanılabilmesi erken tepki verilmesi için kullanılabilir.
Buna göre tahliye merkezleri, IoT ekipmanı ve sosyal medyadan gelen veriler toplanarak
hem kamu hem de özel sektör organizasyon alanlarında paylaşılarak, afet durumunda hızlı
müdahale için afet bilgi iş birliği sistemleri oluşturulacaktır. Dijital teknolojilerin ise günlük
bakımlarının yapılmasını gerektiren altyapıların yıpranmasını önleyerek, her zaman tedbirli olunmasını sağlaması muhtemel hasarları azaltacaktır. Afetlerde sürdürülebilir sistemler kurmak için enerji alanında yapılacak merkezden bağımsız sistemlerden faydalanılması; felaket durumunda bile sağlık hizmetlerinin sürdürülmesi ve özellikle afetlere duyarlı
altyapılara sahip alanlarda yaşam standartlarının ve dayanıklılığın geliştirilmesi için dijital
teknolojilerin kilit rol oynayacağı öngörülmektedir (KEIDANREN, 2017, s. 9).
3.4 Sağlık ve Bakım Hizmetleri
2030 BMSKH’leri çerçevesinde açıklanan verilere göre her yıl 6 milyondan fazla çocuk,
beşinci yaş günlerini göremeden, her gün 16 bin çocuk ise kızamık ve verem gibi önlenebilir
hastalıklardan ölmektedir. Her gün yüzlerce kadın, hamilelik veya doğumla bağlantılı komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitmektedir. Kırsal kesimlerde, doğumların yalnız %56’sına
vasıflı profesyoneller hizmet vermektedir. AIDS günümüzde de Sahra Altı Afrika’da ergen
yaştakilerin bir numaralı ölüm nedenidir. SKH’yle AIDS, verem, sıtma ve diğer bulaşıcı hastalık salgınlarının 2030 yılına kadar ortadan kaldırılması hedeflenmiş durumdadır. Amaç,
herkesin genel sağlık hizmeti, güvenli ve erişilebilir ilaç ve aşıya kavuşmasını sağlamaktır.
Aşı araştırma ve geliştirmelerinin desteklenmesi, bu sürecin vazgeçilmez bir parçası olarak
görülmektedir (UNDP, 2015).
Bu hedeflerden yola çıkarak Toplum 5.0 projesinde de dönüştürülecek sağlık hizmetleri
kapsamında geleceğin toplumunda ilaç, sağlık ve hemşirelik hizmetleri dahil olmak üzere
fiziksel özelliklerin dijitalleştirilmesi yoluyla tam zamanlı olarak izlenme sağlanacak ve uygun zamanda gerekli ilgi herkese uygulanması düşünülmektedir. Yeni yaklaşımlarla hastalığın başlamasını ve şiddetlenmesini önlemek için koruyucu aşamada bireysel sağlığa uyarlanmış bakımın sağlanması ve böylece sağlıklı yaşam ömrü uzatılması hedeflenmektedir.
Tele-tıp gibi yeni nesil yüksek hızlı iletişim ağlarının ilerletilmesi sağlanarak, hayat boyu
kişisel verilerin aktif biçimde bizzat kişinin kendisinin yönetmesi yoluyla yüksek kaliteli
sağlık bakım hizmetlerine erişim herkes için garanti edilmektedir. Örneğin, uzak bölgelerde
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yaşayan yaşlılar sağlıklarını tele-tıp ile kontrol edebilecek ve ani bir hastalık durumunda
YZ’nın desteğiyle belirlenen uygun bir hastanede tedavi için taşınmaları sağlanacaktır. Bu
teknolojilerin, operasyonel teknik bilgilerin ve yeni sistemlerin gelişmiş ülkelerin uzak bölgelerine yayılması yoluyla da herkes için sağlık bakımı sağlanmış olacağı aktarılmaktadır
(KEIDANREN, 2017, s. 10).
Özellikle Japonya’da yaşlı bakım hizmeti verecek kalifiye elemanın yeterli sayıda olmaması onları yeni arayışlara ittiğini belirten Öztuna, nötr bir alan olmayan teknoloji, bireylerin ihtiyaç ve amaçları doğrultusunda tekrar biçimlendirilebilirken teknolojiyi üretenlerin
ve toplumların, yaşlı ile teknoloji arasındaki bağlantıya bakışının sorunlu olması, yaşlıları
teknolojiyi kullanmada daha çekingen hale getirdiğini aktarmaktadır. Toplum 5.0’da bu sorunun üstesinden gelindiğinde, Endüstri 4.0 ile gelen teknolojik yeniliklerden faydalanılarak robotların, yaşlıların arkadaşlık ve hemşirelik hizmetlerinin karşılanması, sanal ev asistanları, taşınabilir teşhis cihazları ve kişisel acil müdahale sistemlerini içeren IoT ile daha
iyi bakım hizmetleri verilmesi ve tıbbı maliyetlerin kontrol edilmesine yardımcı olabileceği
düşünülmektedir (Öztuna, 2019, s. 41-43).
3.5 Tarım ve Gıda
Yoksulluk ve yetersiz beslenme dünyanın birçok yerinde en büyük problemlerden biri
olarak görülmektedir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), internet sitelerine
konulan bilgiye göre, milenyumun başında “Binyıl Kalkınma Hedefleri” uygulamaya konmuş
fakat tam bir başarı sağlanamamıştır. Bu nedenle 2015’te SKH çerçevesinden alınan kararlarla 2030’a kadar yoksulluğun ve açlığın tamamen ortadan kaldırılması için yeni hedefler
belirlenmiştir (FAO, 2019). Bu amaçla ilk olarak genellikle hane halklarının kendi üretimlerini artırması yoluyla tüketimini de artırması ve çeşitlendirmesini sağlamayı amaçlayan
sosyal koruma programların desteklenmesi gündeme gelmiştir. Gelişmekte olan ülkelerde
bu tür programlar, üçte biri aşırı derecede fakir olan yaklaşık 1,5 milyar yoksul insanı kapsamaktadır (FAO, 2015, s. 80). Bunun dışında Birleşmiş Milletler Aile Tarımının On Yılı (UNDFF) programında da ulusal, bölgesel ve küresel düzeylerde, ortaklık ve dayanışma ruhuyla,
SKH kapsamında 10 yıllık süreçte sürdürülebilir kalkınma planlarındaki ortak ve koordineli
eylemlerin desteklenmesi hedefi bulunmaktadır. Bu çerçevede UNDFF, aile çiftçiliğini güçlendirip çeşitli ve yenilikçi gıda sistemlerini teşvik ederken 2030 gündemine daha kapsamlı
ve tutarlı bir şekilde katkıda bulunulmasını planlamaktadır. İlke olarak eşitsizlik, ayrımcılık
ve marjinalleşmenin önüne geçerek kimseyi dışarıda bırakmamak; ekonomik büyüme, sosyal kapsayıcılık ve çevreyi de içine alan bütünleşik hareketleri ve ortaklıkları desteklemek;
sürdürülebilir kalkınmanın çok boyutluluğundan dolayı, SKH’lerin birbiriyle bölünmez bir
şekilde bağlantılı olduğu vurgulanarak, sektöre özgü eylemlerin birbirini baltalama riskini
azaltmak; finans, ticaret, kapasite oluşturma, bilim, teknoloji, inovasyon ve politika gibi uygulama araçlarını destekleyen etkili eylemleri ve stratejileri formüle etmek için bilgi paylaşımı, teknoloji erişimi ve transferinin gerçekleştirilmesi benimsenmiştir (FAO, 2019).
Toplum 5.0 projesinde de insanların besin gereksinimini sağlayan tarım ve gıda endüstrisinin, herkesin üretken olabileceği çekici, bağımsız bir alana dönüştürülmesi planı FAO
ilkeleri ile paralellik göstermektedir. YZ tarafından uzaktan izleme ve kontrolün sağlanması,
sahadaki tarımsal çalışmalar için tarım robotları, otonom uçaklar gibi en son teknolojilerden tam olarak faydalanılması yine FAO ilkelerinde var olan bir tutumdur. Özel şirketlerin,
ve gençlerin de dahil olduğu tarımsal girişimlerde çeşitli aktörlerin katılımıyla çalışma saatlerinin önemli oranda düşürülmesi, iş verimliliğinin ise büyük oranda artırılması ve zengin
biyolojik çeşitliliğin korunması için çevresel etkilerin en aza indirmesi bu teknolojilerin kullanımının bir sonucu olacağı beklenmektedir.
Toplum 5.0’da insana yardımcı teknoloji fikrinin; veri ve teknolojilerin üretim, işleme,
lojistik, satış ve ihracatı kapsayan gıda değer zincirini zenginleştirmede de devreye gireceği
anlaşılmaktadır. Farklı tüketici ihtiyaçları hakkında veriler toplanarak gıda üretimi ve işlenmesi bu verilere göre yapılıp; üretim, lojistik ve ihracat ile ilgili verilerin entegrasyonu ile
stok ve satış bilgilerinin gerçek zamanlı paylaşımı sağlanarak depolama, teslimat süreleri
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ve hacimleri ile nakliye güzergâhlarının koordine edilmesiyle kayıpların en aza indirilmesi
planlanmaktadır. Ayrıca tüketicilerin interaktif iletişim araçları, üretim geçmişleri ve ürün
bilgilerine ücretsiz erişim imkânı verilmesi; sağlık, tıp ve hemşirelik gibi farklı sektörlerle iş
birliğinin güçlendirilmesi ve üretim tabanlarının geliştirilmesi, şirketlerin tarım ve teknoloji
platformlarında kârlılığı artıran hizmetler de dâhil olmak üzere tüm tarım-gıda ürünlerinin
denizaşırı ülkelere ihracının sağlanması; aktörlerin ve teknolojik yeniliklerin çeşitlendirilmesi yoluyla da yeni nesil tarım işçilerine geçişin kolaylaştırılması ve gençlerin sürdürülebilir, merkezi olmayan toplulukları oluşturmak için kırsal alanlara transferinin teşvik edilmesi
düşünülmektedir (KEIDANREN, 2017, s. 11).
3.6 Lojistik
Mal akışını kolaylaştırarak ekonomik büyümede önemli bir rol oynayan lojistiğin, ticari
faaliyetleri ve günlük yaşamları destekleyen sosyal altyapının önemli bir parçasını oluşturduğu belirtilmektedir (Eren, 2019, s. 173). Toplum 5.0’da Siber-Fiziksel sistemlerin kendi
kararlarını verebilme yeteneği, merkezden yerele doğru bağımsız bir dağıtımı mümkün kıldığından, gerek sistemin başındaki insanlar ve gerekse makineler YZ sayesinde tüm görevlerini mümkün olduğunca özerk bir şekilde yerine getirilebileceklerdir. “Derin öğrenme” ve
“makine öğrenmesi” gibi tekniklerle giderek daha çok iyileştirilen YZ uygulamaları ile büyük
veri hacimlerinin hesaplanmasını sağlayan ortamların lojistiğe etkisi büyük olacaktır. E-ticaretin hızlı büyümesi ve tedarik zincirlerinin küreselleşmesi, Toplum 5.0’da daha farklı ve
sofistike bir lojistik ihtiyacını doğuracağından, en son teknolojilerin uygulanması yoluyla bu
alanın da dönüşmesi beklenmektedir. Örneğin kargolar ve nakliye araçları, gerçek zamanlı
lojistik izleme ve kontrolü sağlamak için IoT teknolojilerini kullanarak ağlara bağlanacaktır.
İlgili aktörler tedarik, üretim, nakliye ve satışla ilgili verileri gerçek zamanlı platformlarda
paylaşarak arz ve talebi tahmin ederken tüm tedarik zincirlerini YZ kullanarak koordine
ve optimize edecektir. Verimliliği artırmak için sektörler arası çalışmaların koordinasyonu
sağlanarak nakliyecilerin ihtiyaçlarının bu platformlarda eşleştirilmesi sağlanacaktır. İnsan
gücünü serbest bırakmak için, otonom sürüş, drone’lar ve robotlarla çoğu iş otomatik hale
getirilecektir. Müşterilerin çeşitli ihtiyaçları tespit edilerek değer yaratan yeni lojistiğin gerçekleştirilmesi için kullanılacaktır. Bu gelişmeler banliyölerde, dağlık ve uzak bölgelerde
verimli ve hızlı hizmetler sunulmasını sağlarken kentlerde de hacimli lojistiğin işlenmesini
kolaylaştıracaktır (KEIDANREN, 2017, s. 12).
3.7 Üretim ve Hizmetler
Üretimin büyük oranda dijitalleştiği bu dönemde, sanal ve fiziksel sistemlerin birbirine
entegre olduğu ve internet sayesinde akıllandığı yeni bir ilişki biçimi sayılan makine ve insan iletişiminin daha ileri boyutlara varacağı anlaşılmaktadır. Eren, bu duruma örnek olarak
insanların artık büyük oranda devre dışı kaldığı, “karanlık fabrikalar” metaforuyla anılan ve
üretimin neredeyse tamamının makineler ve robot sistemleriyle gerçekleştirildiği merkezleri göstermektedir (Eren, 2019, s. 73) Endüstri 4.0’da fabrikaların, küresel bazda makinelerin, cihazların, sensorların ve insanların birbirine bağlı ve birlikte çalışabildiği alanlar haline
gelmesinin, üretim süreçlerinin daha iyi otomasyonuna neden olduğu belirtilen Toplum 5.0
projesinde, gelecek toplumda yeteneklerin dağıtımı, üretim ve hizmet sunumu YZ yoluyla güçlü araçlar tarafından sağlanması beklenmektedir. Böylece bugüne kadar faydalı mal
ve hizmetlerin oluşturulması büyük yatırımlar ve mesleki bilgi gerekirken; büyük verileri
kolayca analiz eden YZ modülleri sayesinde daha kaliteli mal ve hizmetlerin daha hızlı ve
ucuz bir şekilde oluşturulması mümkün olacaktır. İnternetin şirketlerden bireylere içerik
arzını genişletmesiyle farklı yetenekleri dağıtması, bireylerin ve küçük şirketlerin hem farklı
ihtiyaçlarını karşılayan yüksek düzeyde mal ve hizmetlerin sunulmasını sağlaması hem de
bunların tekdüzelikten kurtulması anlamına gelmektedir.
Bireysel tüketicilerin gıda, giyim, barınma, hobiler ve eğlence tercihlerini güçlü bir şekilde yansıtan ihtiyaçlar, dijitalleşme yoluyla kolay ve uygun fiyatla elde edebilmesinin yolu
açılacaktır. Geleneksel üretim süreçlerinden ayrı olmayan 3B yazıcıların kullanımı ile kişiler
kendi zevklerine uyacak tasarımı, malzemeyi, rengi, deseni ve boyutu bizzat kendi seçmesi
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mümkün olacaktır. Açık kaynaklı, modüler dijital devrelerin ve sensorların kurulumu yaygınlaştıkça, çeşitli hizmetlerin ve donanımın entegrasyonu hızlanacaktır. Burada iş modelleri donanıma değil hizmetlere dayalı olacak ve dijital dönüşümün bir parçası olarak farklı
değer biçimleri yaratılarak, daha fazla insanın hizmet üretimine katılabilmesi sağlanacaktır
(KEIDANREN, 2017, s. 13).
3.8 Finans
Toplum 5.0 projesine göre yeni dönemde finansal servislerin dönüşmesiyle bireylere
ve küçük şirketlere farklı hizmetleri ve üretimi gerçekleştirebilmeleri için yeni avantajlar
sağlanması kaçınılmazdır. Dijital dönüşüm ile birlikte ödeme, sigortacılık ve varlık oluşumu
dâhil olmak üzere müşteri odaklı tüm finansal hizmetler de farklılaşacaktır. Düşük maliyetli,
kullanışlı, hızlı, güvenli ve çeşitli çözüm yöntemleri insanların nakit para kullanmadan bir
yerde yaşamalarını mümkün kılacaktır. Hizmetleri ve sözleşmeleri bağlayan uygulamalar,
yeni hizmetlerin oluşturulmasını kolaylaştıracaktır. İnsanların 100 yıllık yaşam süreceği
bir dönemde, bu hizmetler sofistike varlık yönetimi sunarak ve sigortanın optimizasyonu
ve özelleştirilmesi yoluyla hastalık, yaralanma ve kaza risklerini azaltarak bireysel yaşam
tarzlarına uygun istikrarlı varlık oluşumuna yardımcı olacaktır. Yeni büyüme endüstrileri ve
diğer uygun oyuncular için gerekli fonlar mevcut olacak ve finansal sistemler fonları toplum
içinde verimli ve etkili bir şekilde tahsis etmek için daha kararlı hale gelecektir. Küresel bir
bakış açısıyla finansal hizmetlere daha iyi erişim, istikrarlı yaşamlara, ekonomik bağımsızlığa, daha yüksek yaşam standartlarına ve daha fazla gelir elde edilmesine katkıda bulunacaktır. Ayrıca, blok zinciri teknolojilerine ve diğer yeniliklere dayanan kripto para birimleri,
yeni değişim değeri biçimlerini oluşturacak ve bugüne kadar imkansız olan yaşam tarzlarını
mümkün kılacaktır (KEIDANREN, 2017, s. 14).
Blockchain, bir bilgisayar kodunun “zincir” içinde kaydedilmeden önce bir işlem yapıldığını onaylaması gereken bir bilgisayar ağıdır. Bitcoin’de olduğu gibi kriptografi işlemleri
güvenli tutmak için kullanılmakta ve maliyetler ağdakiler arasında paylaştırılmaktadır. Aktarımın detayları halka açık bir deftere kaydedilmektedir. Büyük veri ve YZ teknolojisinden
daha büyük bir değişim oluşturacağı beklenen blockchain teknolojisine dayanan kripto paralar, hali hazırda yeterli güveni veremeseler de (Öztuna, 2019, s. 39) geleceğe dönük bir
teknoloji olarak Toplum 5.0’da büyük bir etkinliğe sahip olacağı beklenmektedir. Bu şekilde
güvenli, akıllı, izlenebilir küresel sözleşme ve uzlaştırma sistemlerinin oluşturulması, farklı
imalat ve hizmet sunumuna temel oluşturacak ve farklı bireylerin küresel ölçekte bir dizi
imalat ve hizmetlerini genişletmesine olanak tanıyacaktır.
3.9 Kamu Hizmetleri
Toplum 5.0’da kamu hizmetleri de yukarıda belirtilen çeşitli yaşamları ve endüstrileri
destekleyecek şekilde dönüştürülmesi planlanmaktadır. Merkezi ve yerel yönetimler, dijitalleşmeye dayalı sistemlerini yeniden inşa edeceklerdir. Görevlerin çoğu dijitalleşerek ve
çeşitli aktörler arasında hızlı bir şekilde veri paylaşarak daha yaratıcı kamu hizmetleri sunulacaktır. Örneğin demografi ve diğer verilerin analizi yoluyla kreşler, okullar, hastaneler
ve bakım evleri için kesin talep tahmini, kamu kurumlarının zamanında ve uygun hazırlıklar
yapmasını ve gerekli hizmetleri sunmasını sağlayacaktır. Kurulan ağlarla herkesin çeşitli güvenlik sorunlarıyla baş etmesi sağlanacaktır (KEIDANREN, 2017, s. 15).
Bunun örnekleri dünyada görülmeye başlamıştır. Örneğin Singapur’un “Akıllı Ulus” projesi tüm sektörlerde uygulamaya konulmuştur. Bu çerçevede acil olmayan vakalarda video
konferans yoluyla tıbbı sağlık danışmanlığı sunulmakta ve vatandaşların çok kısa sürede
sağlık hizmeti alabilmesi sağlanmaktadır. Dubai ise 2017 yılında polis teşkilatına robotları
katmaya başlamıştı ve 2030 yılına kadar polis gücünün %25’ini robotlardan oluşturmayı
hedeflemektedir. Çin’de ise günümüzde çok sayıda tren istasyonunda ve hava alanlarında
robotlar kullanılmaktadır (Öztuna, 2019, s. 44).
3.10 Ortaklıklar
Toplum 5.0’ın, herkesin mevcut sınırlardan ve kısıtlamalardan bağımsız olarak fark-
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lı değerleri üreten bir toplum olması başta Nakanishi ve Kitano (2018, s. 20) tarafından
hazırlanan rapor olmak üzere diğer bütün verilerden de anlaşılmaktadır. Bu nedenle Toplum 5.0’ın geliştiricileri, bu konsepti tüm dünyadaki aktörlerle ortaklaşa hayata geçirmek
istemektedir. Bu nedenle hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerdeki tüm paydaşlar
BM’nin SKH’leri için Toplum 5.0’ı gerçekleştirmek üzere iş birliği yapmaya çağrılmaktadır.
Bu süreçte kazanılan problem çözme teknik bilgisinin paylaşılarak sürdürülebilir küresel
kalkınmaya katkıda bulunması da bir misyon olarak belirlenmiştir.
Castells’in (2003), enformasyon toplumunun özelliklerini anlatırken bahsettiği dünyanın
dört bir köşesindeki ekonomilerin, iş dünyasının, devletlerin ve toplumların arasında değişken bir geometri sisteminin devreye girdiğini belirtmesi bu sürecin gerçekleştiğini göstermektedir. Yani Toplum 5.0’ın gerçekleştirilmesi için devletlerin, iş dünyasının ve akademinin sorunsuz ve sınırsız bir iş birliği yaparak küresel boyutta insanları birbirine bağlanması
beklenir. Tüm toplumsal süreçlerin ve kurumların gerçek zamanlı işleyen karşılıklı bağımlı
unsurlardan oluşan tek bir birime, tek bir sisteme dönüştürmesi gerekir. Bu düşüncenin BM
zirvelerine yansıdığı da anlaşılmaktadır. Çünkü burada gerçekleşmesi için üye devletlerden
BM’nin Toplum 5.0’ı SKH’lerin bir barçası olarak görmesi özellikle istenmektedir. Her ne kadar kabul gördüğüne dair bir kayda rastlanmasa da Toplum 5.0 için en büyük siyasi iradenin
BM olduğu, kurulan B20 grubunun etkinliklerinden anlaşılmaktadır (B20, 2019, s. 2-4).
4. Toplum 5.0’ın Olanakları
TDK sözlüğünde yararlanılan uygun şart veya durumlar anlamına gelen “imkân” şeklinde
tarif edilen “olanak” kelimesi burada, belli koşullarda gerçekleşebilen veya belli varsayımlar
konarak olanaklı hale getirilen “olabilirlik” şeklinde kullanılmaktadır. Dolayısıyla Toplum
5.0’ın olanaklarından kasıt, bu projesinin gerçekleşebilmesi doğrultusunda elde var olan
kullanılabilir imkânlardır. Bu açıdan incelendiğinde, yukarıda açıklanan farklı hayal güçlerinin ve yaratıcılıkların bir araya getirilerek farklı değerlerin üretilmesi planlanan Toplum 5.0
için olanaklar 4 kategoride incelenebilmektedir:
i. “İnsan” unsuru Toplum 5,0’ın en büyük olanağı olarak değerlendirilebilir (Manda ve
Backhouse, 2016, s. 16). Çünkü insanların bölgeye, yaşa, cinsiyete, dil ve diğer tüm
özelliklerine bakılmaksızın ihtiyaç duydukları ürün ve hizmetleri almaları; kaliteli
ve etkin bir biçimde topluma katılabilecekleri ve kendilerini gerçekleştirebilecekleri
bir ortamın sağlanması, üretilmiş bir değer olarak düşünülecekse, bu ancak bütün
insanların iş birliği ile mümkün olacaktır. KEIDANREN’in Toplum 5.0 için “gelecek
olan değil, birlikte üretilecek bir toplum” ifadesini kullanması da insan kaynağının
olanak olarak birinci sırada yer aldığına işaret etmektedir.
Toplum 5.0’ın gerçekleşmesi için gerekli koşullardan biri de devletlerin, iş dünyasının ve akademinin iş birliği ile küresel boyutta insanları birbirine bağlayacak teknolojilerin devreye sokulmasıdır. Castells’in, dijital dilin evrenselliği ve iletişim sisteminin ağ oluşturmaya yönelik saf mantığının yatay, küresel iletişim için teknolojik
koşulları hazırladığını belirtmesi bu yönde bir potansiyel olarak değerlendirilebilir. Dev bir dönüşüm olarak nitelendirilen dijitalleşmenin, bilgi toplumunda bilgiye
erişimi ve iletişimi kolaylaştırarak akışkanlığı sağladığının bilinmesi de (Castells,
2003, s. 58), Toplum 5.0’ın bu yönde bir olanağa da sahip olduğunu göstermektedir.
KEIDANREN’in, hedeflerini gerçekleştirilebilmesi için YZ, IoT, Robotik gibi Endüstri
4.0’ın kazanımlarından faydalanılacağını belirtmesi de bu açıklamaya denk düşmektedir. BİT’nin sunduğu olanaklarla, siber ve gerçek dünyanın birleştirilmesi anlamına gelen yapay topluluklar, bilişime dair deneyimler ve paralel yönetim (ACP) (Wang
vd., 2016, s. 377) imkânıyla yeni alanda gerekli iş birliği için sınırsız imkânlara sahip
olunması, insanların kendi sorunlarını bizzat kendilerinin çözmesi ve refahını artırması için gerekli potansiyele kavuşturmaktadır (Fukuyama, 2018, s. 49).
Bulut Bilişim gibi büyük ölçekli toplama, aktarma ve depolama imkânları, verilerin
analizinin gittikçe düşük maliyetle mümkün hale gelmesi, veri sonuçlarına göre çö-
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zümlerin önerilebilmesi, bu bilgi ve görüşlerin, dünya çapında yönetimlerle anında paylaşılmasının yeni inovasyonlar için bir teşvik olacağı da önemli olanaklardan
kabul edilmektedir (Eren, 2019, s. 181). Dağıtık defterlerin sunduğu güvenlik algoritmaları, büyük veri ve gerçek zamanlı onaylama sistemleri, makine öğrenmesi, giyilebilir teknolojiler, 3B yazıcılar, gen mühendisliği, AG-SG uygulamaları, hızlı akü
şarj teknolojisi ve Perovskit gibi güneş paneli sistemleri, süper hızlı bilgisayarlar
ve transistor araştırmalarında da sıklıkla kullanılan ve çelikten 100 kat daha dayanıklı olduğu belirlenen grafen maddesi gibi yeni işlenebilir malzemeler, basılabilir
elektronik mürekkepler, kompozit malzemeler, fosil yakıt hücrelerinde kullanılan
elektrotlar, lityum-iyon piller ve süper kondansatörler gibi diğer teknolojilerin gelişmesini sağlayacağı söylenen 2B malzemeler, drone teknolojisi, kişiselleştirilmiş tıp
olarak da adlandırılan hassas tıp, NLP gibi doğal dil işleme sistemleri ve blockchain
gibi yeni değişim teknolojileri de (Intel, 2019) kullanıma hazır malzemeler olanaklar arasında sayılabilir.
ii. Toplum 5.0 hedefinin gerçekleştirilebilmesi için teknolojik alt yapının büyük oranda
hazır olduğunun görülmesinin yanında Toplum 5.0’ın, BMSKH’lerinin gerçekleştirilmesi yönünde önemli bir adım sayılması (Nakanishi ve Kitano, 2018, s. 6) ve BM
Tokyo zirvesinde de SKH’lerin gerçekleştirilmesinin bir parçası olarak lanse edilmesi (B20, 2019, s. 3), dünyanın en büyük bilişim fuarını düzenleyen CeBIT’in 2017 organizasyonunda ise bizzat Japon başbakan tarafından anlatılarak uluslararası çapta
tanıtılması; uluslararası karar mekanizmalarının gündemine, insanlığın ilerlemesine adanmış bir proje olarak girmesini sağlayabilmesi ve toplumlar tarafından kabul
edilebilirliğine katkı sunacağı düşüncesiyle Toplum 5.0’ın gerçekleştirilmesine yönelik olanaklar arasında kabul edilebilir.
iii. Japon devletinin bir politikası olarak öncelikle Japonya’da uygulanması beklenilen
Toplum 5.0’da belirtildiği gibi sanayi-akademi-hükümet iş birliğine dayanan projenin, paydaşlar arasında bilgilerin ve enerji sistemlerine ilişkin veri ve araçların
mümkün olan en üst düzeyde paylaşımının bizzat devlet tarafından teşvik edilmesi
imkânını doğurmaktadır. Tüm dünyanın sorunlarına çözüm sunan Toplum 5.0 gibi
bir projenin bu şekilde doğduğu topraklarda test edilerek uluslararası planda uygulanabilirliğinin görülmesi de önemli bir olanak sayılabilir. Çünkü bu şekilde Japonya’da kurulan gelişmiş enerji sistemlerinin, küresel olarak hayata geçirilmesi
ve uluslararası topluma katkı sunması hedefinin imkanı da test edilmiş olacaktır
(HITACHI, 2018, s. 34). Buna paralel olarak Gladden de Toplum 5.0 paradigmasının
unsurlarının uluslararası çapta uygulanmasını, Endüstri 4.0’ı örnek göstererek bu
paradigmanın, on yıldan daha kısa bir sürede yayılmasının nedenini Almanya’daki
menşeinin yeni bir otomatik Siber-Fiziksel montaj hattı uygulandığında; Çin, Brezilya veya Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bir fabrikada da etkili ve verimli olacağı
kanıtı sayılmasına bağlamaktadır (Gladden, 2019, s. 27).
Bütün bunların yanında Toplum 5.0’ın anahtar kelimeleri olarak belirlenen uyarlanabilirlik, çeviklik, hareketlilik ve eylemlilik ilkelerinin devreye girmesi ve geliştirilecek ilave
tekniklerle dijital dönüşümün uygulanması Toplum 5.0 dönemine girildiğinin göstergesi
olacağına hüküm verilmektedir (Eren, 2019, s. 182).
5. Toplum 5.0’ın Handikapları
Her ne kadar Toplum 5.0 projesi geleceğin toplumunu yaratma adına kararlı bir adım
olsa da yol güzergâhında karşılaşılabilecek sorunlar da muhakkak olacaktır. Toplum 5.0’ın
handikapları başlığında incelenebilecek olan bu sorunlar iki aşamada ele alınmıştır. Bunlardan bir kısmı, zaten projede belirtilmiş olan Toplum 5.0’a geçiş için aşılması gereken bariyerlerken diğerleri literatür, posthümanizasyon, global uygulanabilirlik ve eğitim üzerinden
açıklanan handikaplardır.
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5.1 Projede Belirtilen Bariyerler
Toplum 5.0’ın gerçekleştirilemezliği yönünde bir olanaksızlığı değil de başarılması için
icap eden düzenlemelerin tespiti gibi duran “bariyerler” şu şekilde açıklanmıştır:
Bakanlıklar ve kamu kurumları bariyeri: Toplum 5.0’ın gerçekleştirilmesi için sanayi ve akademik çevrelerin de katılımıyla, bakanlıklar ve kamu kurumları tarafından ulusal
stratejilerin entegre hale getirilmesi gerekmektedir. Buna yönelik kullanışlı bir IoT platformu tasarlanmalıdır. Her bakanlık ve kamu kurumu, çeşitli konsey ve tanıtım sistemleri, toplumun bütüncül ve esnek bir şekilde ilerletilmesi için birlikte çalışması gerekir. Bu amaçla
bir ilerleme sisteminin oluşturulması ve ileri tekniklerin uygulanmasına yönelik yasaların
geliştirilmesi gerekmektedir. Gelecekteki ekonomi ve toplum geriye dönük çıkarımlarda bulunarak şimdiki zorunlu faaliyetleri de dağıtmak gerekir. Bu nedenle özel sektörün bakanlık
ve kamu kurumları ile iş birliği içinde kesit çalışmaları yapması, tam zamanlı “ThinkThank”lerin kurulması bir zorunluluktur.
Hukuki bariyer: Toplum 5.0’da veri bir anahtardır. Kullanışlı ve uygulanabilir verilerin
kalitesi, miktarı ve dağıtım hızı yalnızca bireysel yaşamları elverişli hale getirmekle ilgili
değil, aynı zamanda şirketlerin ve ülkelerin rekabet üstünlüğüyle de yakından ilgilidir. Tüm
vatandaşların yeni ekonomi ve topluma dinamik katılımını sağlamak için verilerin kullanım
ve uygulamalarını teşvik edecek kuralların geliştirilmesi yönünde uluslararası bir çerçevenin inşa edilmesi gerekmektedir. Yeni nesil otomobiller, insansız hava araçları ve robotlar
dâhil olmak üzere var olan düzenlemelerin, inovasyonları engelleyebilme ihtimaline karşı
vatandaşların düşüncesi de dikkate alınarak ilave reformların geliştirilmesi; yönetimin dijitalleştirilmesi, fikri mülkiyetlerle ilgili yasal sitemin rehabilitesi gibi bariyerler aşılmalıdır.
Teknolojik bariyer: Yenilikçi Ar-Ge projelerin genişletilerek devamı için ulusal inovasyon
sisteminde reform yapmak; siber güvenlik, YZ teknolojileri, robotik, nanoteknoloji, bioteknoloji, sistem bilimi ve teknolojisi gibi alanları desteklemek; özel yatırımları teşvik etmek
için Ar-Ge vergi sisteminin genişletilmesi ve Ar-Ge’ye bütçeden daha fazla pay ayrılması teknolojik bariyerler arasında görülmektedir.
İnsan kaynakları bariyeri: Toplum 5.0’a tüm vatandaşların dinamik katılımı için bir eğitim
reformu gerekmektedir. Bağımsız düşünen ve başkalarıyla çalışırken çeşitli öğeleri birleştirerek yeni değerler yaratan insan kaynağı için, üretkenliği ve BT okuryazarlığını geliştirmek, ilköğretim ve ortaöğretim düzeylerinden yaşam boyu eğitime kadar gerekli eğitimin
sağlanması zorunlu görülmektedir. Yeni ekonomi ve toplumu gerçekleştirmek için gerekli
olduğu düşünülen siber güvenlik, veri bilimi ve uluslararası standardizasyon için de insan
kaynaklarının güvence altına alınması ve desteklenmesi, diğer taraftan yurtdışından profesyonel insan kaynağının kabul edilmesi için hükümetin gerekli ortamı sağlaması da aşılacak
bariyerlerdendir.
Sosyal kabul bariyeri: Toplumsal fikir birliği oluşturmak için ulusal vizyonun tüm paydaşlarla paylaşılması önemlidir. İnsanlar ve makineler arasındaki ilişkiden (AI ve robotlar),
bireysel mutluluğun ve insanlığın tanımı gibi felsefi konulara kadar; endüstri, akademi ve
hükümet tarafından yeni teknikler geliştirilirken de sosyal ve beşeri bilimlerden yararlanılarak etik, hukuki ve sosyal etkilerin incelenmesi sağlanmalıdır (KEIDANREN, 2016, s. 14).
5.2 Literatüre Dayalı Handikaplar
Yukarıdaki bariyerler, hali hazırdaki imkânlarla birlikte, bu düzenlemelerin de yapılması halinde Toplum 5.0’a girileceğini düşündürtmektedir. Alman ulusal projesi olarak doğan
fakat küresel çapta sanayinin yeni bir çağa girmesini beraberinde getiren Endüstri 4.0 gibi
(Soylu, 2018, s. 45), bir ulusun topraklarında doğan fakat küresel boyutta tüm bireylerin ve
tüm toplumların sorunlarına çözüm getirme hedefi bulunan Toplum 5.0’ın da (Nakanishi ve
Kitano, 2018, s. 2) aynı etkiyi yapabilmesi için uluslararası çapta kabulü ve uygulanabilirlik
yeterliliğine sahip olması gerekmektedir. Bu açıdan, bariyer olarak sayılan bu 5 maddenin
dışında, projeye özellikle Gladden’in, posthümanizasyon penceresinden bakarak tespit ettiği handikaplar başta olmak üzere (GLADDEN, 2019, s. 1) literatürdeki farklı yaklaşımlarla
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tekrar bakıldığında, Toplum 5.0’ın gerçekleştirilebilirliğine dair iyimserliği zora sokan bazı
handikapların da mevcut olduğu anlaşılmaktadır.
Toplum 5.0 sağlık, eğlence, sosyal ilişkiler ve günlük yaşamın diğer yönlerini, geniş bir
yelpazede algılanan sosyal ihtiyaçları ele almak ve bireylerin arzulanan yaşam tarzlarını kolaylaştırmak, kendini gerçekleştirmelerini desteklemek ve hayatlarını daha anlamlı, canlı ve
keyifli hale getirmek, eğitimin doğasını dönüştürmek için gelişmiş siber-fiziksel teknolojilerin kullanımını içerir (KEIDANREN, 2017). Toplum 5.0’ın tüm toplumların sorunlarına
çözüm olacağı fikrini ilk olarak Japonların kendi ulusal toplumu kabul etmeli, daha sonra
ise uluslararası toplum ikna edilmelidir. Gladden’in de belirttiği gibi Toplum 5.0 paradigmasının unsurlarını uluslararası olarak uygulama konusundaki bu ilgiye rağmen, bir bütün
olarak orijinal Japon kültürel bağlamının dışında kolayca uygulanıp uygulanamayacağı belirsizliğini korumaktadır. Çünkü Endüstri 4.0 paradigmasında olduğu gibi, çoğunlukla kültürel olmayan teknolojik faktörlere bağlı olan yüksek teknoloji üretim süreçleri, farklı kültürel
bağlamlar arasında nispeten kolaylıkla aktarılabilir; fakat sadece yüksek teknoloji fabrikalarında çalışan bireylerin küçük bir yüzdesinin işyeri faaliyetlerini etkilemekle kalmayıp,
bunun yerine toplumun tüm üyelerinin günlük rutinleriyle iç içe bir durum sergilemesinden dolayı, Toplum 5.0 paradigmasının tam olarak uygulanması, toplumların kültürüne çok
daha derinlemesine ulaşılmasıyla mümkün olacaktır (Gladden, 2019, s. 28).
Gladden, insanlığın giderek artan bir düzeyde sosyal robotlar ve bedenlenmiş YZ ile
birlikte yaşayacak olmasının “insan merkezli” bir toplum yaratma çabasının bir paradoks
yarattığını belirtir. Bu nedenle Toplum 5.0 üyelerinin kimlerden oluşacağının tam olarak
anlaşılması gerektiğini posthümanist bir yaklaşımla açıklayan Gladden’e göre, son derece
teknolojik, siber-fiziksel doğası sayesinde Toplum 5.0, daha önce herhangi bir insan toplumunda bulunmayan en az iki yeni tür üyeyi içerecektir: Otonom robotlar ve yapay zeka.
Bunlar, insan üyelerinin dışında, insan olmayan akıllı sosyal aktörler olarak tarif edilmektedir. Bu tür yapay varlıklar sadece pasif “araçlar” ya da çevrenin anonim parçaları olarak
değil, ev hayvanları ve çalışan hayvanların uzun zamandır dünyanın birçok yerinde insan
toplumunun ayrılmaz bir parçası haline gelmesi gibi, bunların da insan olmayan toplumsal
katılımcılar gibi davranabilmeleri mümkün görünmektedir.
Diğer yandan, Toplum 5.0’a dahil olan yapay sosyal aktörler yalnızca daha önce insanlar tarafından gerçekleştirilen işleri yapmakla kalmayacak, bazı durumlarda hizmet etmekle
görevlendirildikleri insanlarınkini aşan fiziksel, entelektüel, duygusal ve sosyal kapasitelere
sahip olabilecekler. İleri Sibernetik Teknolojisi aracılığıyla bazı insanların kendilerini bilişsel ve fiziksel olarak kuvvetlendirmeleri, bir toplumun posthümanize olmasını beraberinde getirebilecek; robotlar, YZ ve diğer insan olmayan akıllı sosyal aktörler de bu topluma
dâhil olabileceklerdir. En uç haliyle bu tür teknolojilerin dengesiz kullanımı, bir toplumun
aynı coğrafi alanı paylaşan ancak aralarında çok az örtüşen veya hiç örtüşmeyen psikolojik,
kültürel ve teknolojik alanları işgal eden çok sayıda topluma bölünmesine neden olabilir.
Sonuçta bir Endüstri 4.0 şirketinin özel olarak eğitilmiş çalışanlarının, dar bir şekilde tanımlanmış işle ilgili bir görevi yerine getirmek için özel olarak hazırlanmış bir iş yeri ortamında
sosyal robotlar veya YZ ile etkileşimde bulunmak için sınırlı bir süre harcamak yerine; çocuklardan yaşlılara milyonlarca sıradan birey için böyle akıllı, sosyal, yapay varlıkları evlerine, günlük rutinlerine ve hayatlarının en samimi yönlerine dâhil etmeleri Toplum 5.0’ın
insan merkezli kalması yönünde bir handikaptır (Gladden, 2019, s. 2-11).
Eğitim, gerekli insan kaynağının yetiştirilmesi ve bireylerin verimli bir biçimde BT’nden
faydalanabilmesi başta olmak üzere neredeyse her alana etki eden bir dal olarak Toplum
5.0 için de önemli bir meseledir. Global çapta yüksek standartta eğitim ve sağlığa ulaşılması garanti edilen Toplum 5.0’da (Nakanishi ve Kitano, 2018, s. 15) tüm bireylerin verileri işleyerek yeni değer üretebilme yeteneğine sahip olabilmeleri ve bu anlamda iş birliği
yapabilmeleri için eşit derecede eğitilmeleri gerekmektedir. Tam bu noktada, yani “küresel
düzeyde eşitlik” kavramında meselenin kilitlendiği söylenebilir. Çünkü her ne kadar Japonya’nın dışında Zimbabwe gibi diğer ülkelerde de Eğitim 5.0’dan bahsediliyor olsa da (Eren,
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2019, s. 198), dünyanın değişik bölgelerinde sosyolojik ve coğrafik şartların, bireylerin aynı
derecede eğitilebilmeleri ve aynı amaç için iş birliği yapabilmeleri konusunda oluşturabileceği engeller, projenin açıklanmayanları arasında yer almaktadır. Diğer taraftan Gladden,
1940’larda Sibernetik alanının yaratılmasının arkasındaki itici güçlerden birinin, farklı disiplinlerden araştırmacılar arasında, birbirlerinin çalışmalarını anlamalarına ve disiplinler
arası anlayışlar geliştirmelerine olanak sağlayacak ortak bir kelime dağarcığı geliştirme arzusu ve farklı disiplinlerde geçerli olan ilkelerin geliştirilmesi olduğunu bildirmektedir. Bu
tür disiplinler arası bir çerçevenin, yeni bir siber fiziksel ara yüzü geliştiren nörobilimciler,
bilgisayar bilimcileri ve ergonomistlerin sorunsuz bir şekilde iletişim kurmasını sağlamak
için, Japonya’daki Toplum 5.0 paradigmasının savunucuları tarafından da benimsenmesi gerekmektedir. Bunu üretecek üreticilerin, arzu edilen performans özelliklerini belirleyerek,
işleyişini düzenleyen ve dağıtımını toplum çapında finanse eden hükümetlerle tartışarak bu
konuda stratejiler oluşturmalarının zaruretinden bahsedilmektedir (Gladden, 2019, s. 28).
Öte yandan Japonya Hükümeti Toplum 5.0’daki insan katılımcıların çeşitliliği, heterojenliği ve artan sayıda aygıtın IoT’e entegrasyonu ile daha da şiddetlenecek olan büyük siber
güvenlik endişelerini de kabul etmektedir. İnsanlar Toplum 5.0’da ağa bağlı teknolojileri ve
cihazları bedenlerine, zihinlerine ve günlük rutinlerine daha derinden dahil ettiklerinde,
başarılı siber saldırıların insanların yaşamları üzerinde doğrudan ve yıkıcı etkileri olabilme tehlikesi de bulunmaktadır (Gladden, 2019, s. 26). Bunun yanında daha fazla sayıda
devletin, nüfusun çoğunluğunun online olduğunu gördükçe, hem ülke içinde hem de dünya
sahnesinde denetim sağlama çabasına gireceği belirtilmektedir. Devletler arasındaki ortaklıklar ve çatışmaların sanal dünyaya taşınarak geleneksel devlet idaresine yeni bir boyut ekleneceği böyle bir durumda (Öztuna, 2019, s. 44) daha savunmacı bir politikanın izleneceği
akla gelmektedir.
Hal böyle iken rekabet konusunda Toplum 5.0 projesinde belirtilen durumun çok daha
geniş bir protokole ihtiyaç duyduğu söylenebilir. Çünkü rekabetsiz bir alan oluşturulması
düşüncesi her ne kadar şirket içinde departman ve çalışanların üretkenliklerini sınayabilecekleri bir alanı vaaz etse de, büyük ve orta ölçekli işletmelerin, küçük ve yeni başlayan
işletmelerle başarılı iş birliği yaparak tüm ekonomi ve toplumun verimliliğinin artırılmasına
katkıda bulunabilecek bir ekosistem inşa edilmesi hedefi (KEIDANREN, 2016, s. 23) global
bir anlayıştan uzak durmaktadır. Bununla birlikte “yeni işletmelerin ve hizmetlerin denizaşırı genişlemesi yoluyla, küresel ölçekte sorunların çözülmesine katkıda bulunma” hedefi de
(KEIDANREN, 2016, s. 10) her ulusun kendine has güvenlik endişeleri ve rekabet politikalarından dolayı bilgi paylaşımı konusunda tam bir iş birliği sağlanması düşüncesini zora sokmaktadır. Bu nedenle bir taraftan Birleşmiş Milletler SKH’lerin gerçekleştirilmesine dayanarak rekabetin artırılmasını sağlayacak bir güce erişilmesini istemek, diğer taraftan devletler
arasında yaşanan her türlü rekabetin yok sayılacağı bir paylaşımın olacağını düşünmek pek
mümkün görünmemektedir. Kaldı ki gelecekte, toplumda görülebilecek en büyük sorunlardan bir tanesi olan güvenlik açığının veri paylaşımı ile alakalı olduğu göz önüne alınırsa her
alanda tüm devletlerin, kurumların, iş dünyasının hatta bireylerin, bütün verileri sınırsız bir
biçimde paylaşması da bir handikap gibi durmaktadır (Öztürk, 2018, s. 209).
Olanaklar arasında anlatıldığı gibi CeBIT fuarındaki lansman, Toplum 5.0’ın uluslararası
alanda bilinirliği açısından önemli bir adım sayılabilir. Fakat Japonya bunu yeterli görmediğinden olacak ki özellikle ev sahibi olduğu Tokyo ve Osaka zirvelerinde de Toplum 5.0
projesini SKH’lerin bir parçası olarak görülmesi için gündeme getirmiştir (B20, 2019, s. 2).
Bu konu ile ilgili olarak Konrad Adenauer Stiftung’da çıkan geniş bir analizde belirtildiği gibi
(Greogosz ve Rauchfub, 2019, s. 4), bu toplantılara katılan her ülkenin kendi gündemlerinin
bulunması zirveyi bir “egoistler” zirvesi haline getirmektedir. Buna rağmen Toplum 5.0’ın
bu zirvelerde anlatılabilmesi bir şans olarak görülebilse de (B20, 2019, s. 2-3), Ferreira ve
Sepra’nın (2018) belirttiği gibi, böyle büyük bir toplumsal değişimin işe yarayıp yaramayacağını ve sosyal kabul duvarının yıkılıp yıkılmayacağı, gelecekte cevaplanacak bir soru
olarak kalmaya devam edecektir.
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Henüz yeni olması nedeniyle diğer ülkeler nezdinde ne kadar karşılık bulacağının ve tüm
insanlığın sorunlarını çözmek üzere gerçekten “süper akıllı toplumu” oluşturmaya ne kadar
fayda sağlayacağının zamanla anlaşılacağını söyleyen Eren ise tüm insanlığın yararını düşünecek bir toplumu yetiştirmenin yolunun sadece aklı değil, ruhu da eğitmekten geçtiğini
belirterek, Toplum 5.0’ın en azından iyi niyetli bir girişim olarak görülmesi gerektiğini ifade
etmektedir (Eren, 2019, s. 203).
6. Sonuç
Küresel gündemin amaçları ve hedefleri doğrultusunda, kalkınmanın merkezinde yer
alan sürdürülebilirlik kapsamında çevre, toplum ve ekonomi ilişkilerine eşit mesafede yaklaştığı anlaşılan uluslararası toplumun tüm meseleleri birbiriyle doğrudan ilişkili olarak
değerlendirdiği görülmektedir. Bu nedenle kalkınma, salt ekonomik büyüme konusu üzerinden değil, çevresel ve toplumsal kaygıları da barındıracak şekilde ele alınmmaktadır. G20
kararlarında görüldüğü gibi, evrensel bir kalkınma yaklaşımı benimsenerek zengin, yoksul
ya da orta gelirli ülkeler ayrımına son verilmektedir. Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve
kapsayıcı toplumların teşvik edilmesi, herkes için adalete erişimin sağlanması, etkin, hesap
verebilir ve kapsayıcı kurumların her seviyede oluşturulması çağrısında bulunulmaktadır.
Bu çağrı, Toplum 5.0 projesinde de sürdürülebilir bir kalkınma için devletler, özel sektör,
sivil toplum ve bilim dünyası gibi tüm kesimlerin dâhil olduğu bir ortamda, ortak hedefler
doğrultusunda iş birliği yapılması hedefleriyle örtüşmektedir.
Yapay Zeka, Nesnelerin İnterneti, robotlar ve sosyal bilişim aracılığıyla her bireyin kendi
hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir ortam olan “Süper Akıllı Toplum”, diğer adıyla Toplum 5.0’ın gerçekleşmesi gereken sistem, siber fiziksel sosyal sistem teknolojisinin sunduğu olanaklarda görülebilir. Her ne kadar Japonlar tarafından, öncelikle kendi ulusal sorunlarının çözülmesi için geliştirilmiş bir proje olsa da tüm devletlerin, akademi ve iş dünyası
ile iş birliği yaparak evrensel boyuttaki sorunların çözümü için gerekli alt yapıyı açıklaması,
Toplum 5.0’ı küresel boyutta düşünülmesi gereken bir proje haline getirmektedir. Öte yandan bir “gelecek toplum” tasarısı olarak bu proje hâlihazırdaki haliyle, önünde duran handikaplar nedeniyle tüm dünyadaki toplumların özel ihtiyaçlarına tam olarak uygulanabilmesi
mümkün görünmemektedir. Fakat yerel yönetimler tarafından bölgesel bazdaki sorunlar
merkezinde yeniden revize edilerek uygulanması beklenebilir.
Sonuç olarak siyasi sınırların ve rekabetin ortadan kaldırıldığı bir ortamda tüm bireylerin, küresel ölçekte ekonomilerin ve devletlerin iş birliği yapabildiği bir alanın oluşturulması düşüncesi, insanlığın kronik sorunlarının çözümünde büyük avantaj saylayacağı ve
insanlığın tarih boyunca süregelen değişimini taçlandıracağı düşünülmektedir. Bir gelecek
toplum tasarısı olan Toplum 5.0’ın, “Süper Akıllı Toplum”u yaratıp yaratmayacağı zamanla
görülebilecek bir durum olsa da tüm insanlığın yararına önerilerde bulunan iyi niyetli bir
proje olarak akademi, iş dünyası, politikacılar ve toplum mühendisleri tarafından gerçekleştirilmesi doğrultusunda tartışılması gerekli görülmektedir.
Toplum 5.0’da insanın ilk önce bir hayalinin olması önemsenmektedir. Bu hayallere ulaşmak için BİT yoluyla bir ağa bağlanmaları, burada gereksinimlere uygun bağlantıları kurarak gerekli bilgiyi almaları potansiyel olarak mümkündür. Castells’in ifade ettiği iletişim
sisteminin, uzamı ve zamanı, insan hayatının temel boyutlarını kökten bir dönüşüme uğratarak geçmiş, şimdi ve geleceğin aynı mesaj içinde birbirleriyle etkileşim içinde olabildiği
bir zamansız zamanı niteleyen gerçek sanallık kültürü (Castells, 2003, s. 501), Toplum 5.0
için anlatılan dünya ile paralellik göstermektedir. Bir ütopyayı andıran bu dünyaya dair veriler incelendiğinde, gerçekleştirebilmesi için gerekli teknolojik potansiyel başta olmak üzere
bazı protokollerin hazırlanması ve insan kaynağının eğitilmesi gerektiği aşikârdır. Bunlar
gerçekleşip Toplum 5.0’a girildiği vakit, Baudrillard’ın tasvir ettiği simülakrlar dünyasını
andıran bir ortamla (Baudrillard, 2003) karşılaşılabileceğini söylemek gerekir. Çünkü tüm
dünyayı birbirine bağlayıp bir ortamda buluşturmak, çözümler bulup uygulanmasını sağlamak ancak simüle edilmiş bir gerçeklikte mümkün olabileceği değerlendirilmektedir.
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Gelecekte evrensel internet hayalinin gerçeğe dönüşmesi ile birlikte teknolojinin moleküler elektronikle birleşmesiyle biyolojik temelli anahtarların milyarlarcasının çok küçük
alanlarda bir araya getirilerek, her türden “akıllı malzeme” üretme potansiyelini yaratılabileceği beklentisi Toplum 5.0’ın gerçekleşmesinin olanaklı olduğunun bir göstergesidir. Ayrıca kainatın oluşumu ve yaşamın başlangıcından sonra tarihteki üçüncü büyük olay olarak
değerlendirilen YZ teknolojisinin, cisimler ve biyolojik sistemlerden sonra sosyal sistemlere
de uygulanması, tasarım yoluyla sosyal dayanıklılık kazandırma paradigması olarak “akıllı
toplum” kavramının toplumlar tarafından benimsenmesini sağlayabilir. Bu da tüm toplumun üretime katılıp değer yaratabildiği bir aşama olarak düşünülen Toplum 5.0 projesine
yeni boyut kazandırabilir. Bütün bu nedenlerle politik, ekonomik ve sosyal bir hedef olarak
Toplum 5.0’a ulaştıracak olanakların bir an önce sağlanması ve bu dönemde karşılaşılabilecek yeni problemlere karşı tedbirlerin şimdiden geliştirilmesi önerilebilir.
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ÖZET
Lisansüstü öğrenciler tez yazım dönemlerinde birçok sıkıntı
ile karşılaşır. Araştırma yapabilmek, bilimsel bir çalışma ortaya
koyabilmek, eleştirel düşünebilmek ne kadar önemliyse bunu
anlamlı ve kurallarına uygun biçimde yazıya dökebilmek de o kadar
önemlidir. Bu çalışmada amaç, ana dili Türkçe olan ve birçok Türkçe
dersten ve Türkçe yeterlilik ölçen sınavdan geçen öğrencilerin
Türkçe yazdıkları tezlerdeki dil bilgisi hataları üzerinden dil
yeterliliklerinin ölçülmesidir. Bu hatalar öğrencinin ana dili doğru
kullanmadaki yetersizliklerini göstermektedir. Çalışmada hipotez,
“lisansüstü öğrencilerin ana dillerindeki yeterlilikleri ve yazma
becerileri hedeflenenden daha düşüktür” şeklinde belirlenmiştir.
Bu çalışmada nitel veri analizi yöntemlerinden literatür taraması ve
içerik analizi kullanılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda lisansüstü
öğrencilerin bilimsel araştırma ortaya koyarken onu düzgün dil
anlatım kurallarıyla yazıya dökemediği görülmüştür.

A Study on the Language Abilities of Graduate Students
ABSTRACT
Graduate students encounter many difficulties during their thesis
writing period. It is as important to be able to conduct research, to
present a scientific study and to think critically, as it is to be able
to write it meaningfully and in accordance with its rules. The aim
of this study is to measure the language proficiency of graduate
students whose native language is Turkish through the spelling
mistakes in their thesis written in Turkish, despite passing many
Turkish courses and Turkish proficiency exams. These mistakes
show the student’s inability to use the mother tongue correctly. In
this study, the hypothesis was determined as “the proficiency and
writing skills of graduate students in their mother tongue are lower
than the targeted one.” In this study, literature review and content
analysis among qualitative data analysis methods were used. As a
result of the study, it was seen that graduate students were not able
to write a scientific research with proper language expression rules.
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Giriş
Kültür ve iletişim aracı olan dil; yazılı dil ve konuşma dili olarak karşımıza çıkar. Yazı
dilinin konuşma dilinden çok sonra ortaya çıkmış olması onu kurallar bakımından geri
bırakmamıştır. Günay’a göre dili kullanmakla dilin kurallarını bilmek aynı şey değildir ve
yazı dilinin bazı kolaylıkları konuşma dilinde olmadığı gibi konuşma dilindeki her kolaylık
da yazı dilinde bulunmaz (Günay, 2013, s.189).
Yazma; medeniyetlerin şekillenmesinde, kültür aktarımında ve fikirlerin etkili
iletişiminde vazgeçilemeyen bir araçtır. Yazmanın işlevleri, yazma eğitimini ve yazma
araştırmalarını önemli bir konuma yükseltmektedir. Yazılı ürünler, eğitim sahalarının her
yerinde hem öğrenme hem de değerlendirme aracı olarak kullanılmaktadır ve bunun böyle
devam etmesi muhtemel gözükmektedir. Asıl önemlisi yazma, dünyadaki temel iletişim
araçlarından birisidir (Torrance, 2012). Yazmak kalıcı olmanın sağlanmasıdır ve etkili
aktarımın en önemli araçlarından birisidir. Yazı, düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi,
yazma işi olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2020). İnsanların hayatında konuşmak kadar
önemli bir yer kaplayan yazı, ihtiyaç olmaya da devam eder. Akademik üretim sürecinde
yazım, sadece sosyal bilimler için değil tüm alanlarda büyük önem taşımaktadır.
İnsanın okuma ve anlamanın yanında yazma becerisini de en verimli ve uygun biçimde
kullanabilmesi gerekmektedir. Bu üretimin en önemli ürünlerinden biri de akademik
tezlerdir. Normal bir yazıdan ve gerektirdiklerinden farklı olarak belli bir üslup ve kurallar
bütününe sahip tez yazım süreci, araştırmanın büyük bir bölümünü kaplamaktadır. Yapılan
araştırmanın sonucunu en düzgün şekilde verebilmek onu iyi bir yazıyla tescillemekten
geçmektedir. Bilişsel alana dayanan bir beceri olan etkili yazma, yeni bilginin öğrenilmesi,
anlaşılması, uygulanması ve sentezini içerir. Bir öğretim üyesinin bakış açısına göre iyi
yazmak, yazma kurallarına bağlı kalmaktan daha fazlasını gerektirir. Yazma aynı zamanda
yaratıcı bir fikir, problem çözme, düşünme ve tamamlanmış bir taslakla sonuçlanan
revizyonu da kapsar. Bir öğrencinin bakış açısından yazma ise yazım, alıntı formatı ve dil
bilgisi gibi yazma kuralları yanında düşüncelerini kâğıda geçirirken çalışmanın zahmetli ve
hatta korkutucu bir egzersizi gibi olabilir (Defazio vd., 2010, s. 34).
Metindeki hatalar verdiğimiz bilginin önemini gölgeler. Bilimsel bir araştırma sonuçları
ne kadar önemli olursa olsun bu sonuçlar yayımlanıncaya kadar tam olamamaktadır.
Bilim insanı sadece bilim üretmekle kalmayıp bilimi yazmalıdır. Kötü yazım, iyi bilimin
yayımlanmasını engelleyebilir veya geciktirebilir (Day, 2000, s. 16). Yapılan bilimsel
çalışmanın kurallara uygun bir şekilde yazıya geçirilmesi onun bilim camiasında tanıtımı
için önemli bir etken olmaktadır:
“Yazılanların eksik veya yanlış̧ anlaşılması, toplumsal ve kültürel
hayatı olumsuz yönde etkiler. Bir televizyon veya radyo programında
dil bilgisel ya da toplumsal kurallar ihlal edildiğinde, izleyici/
dinleyiciler iletilmek istenenleri yanlış̧ anlayabilirler. Benzer
bir yanlış̧ anlama, gazete, dergi ve kitaplar, söz konusu kurallar
yeterince dikkate alınmadan basılıp yayımlandığında da meydana
gelebilir. Bunun sonucunda, istenenlerin tam olarak aktarımı
gerçekleşmediği gibi, istenmeyenlerin anlaşılmasına da sebep
olunabilir. Bunların önüne geçebilmek için, dil bilgisel ve toplumsal
kurallara kesinlikle uyulması, konuşan/yazan ve dinleyen/okuyan
kişilerin aynı kurallar çerçevesinde hareket etmesi ve ortaya
çıkabilecek anlaşılmazlık ve belirsizliğin olabildiğince azaltılması
gerekmektedir” (Gökdayı, 2008, s. 97).
Yazı çeşitli şekil ve bağlamlarda oluşturulabilir. Makale, bildiri, kitap, kitap bölümü, tez,
rapor, proje, poster ve eleştiri gibi türleri olan bilimsel yazıların hepsi kendi içinde kurallardan
oluşmaktadır. Bu kuralların yanında her metinde uyulması gereken Türkçe yazım ve imla
kuralları da vardır. Bu çalışmada süre bakımından yazmanın en uzun sürdüğü ve hataların
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fazlaca dikkat çekebileceği metinler olan tezler ele alınmaktadır. “Akademik yazma, ileri
düzeyde yazma becerisi gerektiren, bilimsel dilin kullanıldığı, kendine özgü kuralları olan
dizgesel bir metin oluşturma sürecidir. Söz konusu süreç̧ sonunda da lisansüstü tez, makale,
bildiri gibi bilimsel metinler üretilir” (Kan, 2017, s. 1038).
Bilim özellikle sosyal bilimlerde sistematik bir düşünceye dayanmaktadır. Dil kullanımı
eğitim-öğretimin her seviyesinde önem arz etmektedir. Yazma konusunda öğrencilerin
yaşadığı problemlerin lisans ve lisansüstü seviyelerde de devam ettiği görülmüştür.
Yüksek lisans ve sonrası dönemde yapılan araştırmaların yazıya dökülmesinde de bu
durum ciddiyetini korumakta ve bilimsel metinlerin içerdiği basit hatalar ciddiyetsiz
bulunabilmektedir. “Lisansüstü eğitim; lisans eğitimine dayalı olan yüksek lisans ve doktora
eğitimi ile sanat dallarında yapılan sanatta yeterlik çalışması ve tıpta uzmanlık ile bunların
gerektirdiği eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama etkinliklerinden oluşan eğitim
olarak tanımlanır” (Sevinç̧, 2001). Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ne göre tezli
yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere
erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar
(Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, 2016).
Lisansüstü öğrencilerin tez yazım dönemlerinde birçok sıkıntı ile karşılaştıkları
bilinmektedir ve bu konuda oldukça fazla çalışma bulunmaktadır (Baird, 1997; Green ve
Kluever, 1997; Germeroth, 1991; Bakioğlu ve Gürdal, 2001; Başer, Narlı ve Günhan, 2010;
Gordon, 2003; Suna, Karadağ ve Selanik Ay, 2007; Liechty, Schull ve Liao, 2009; Miller, 2009
Jairam ve Kahl Jr., 2012). Bu sıkıntılar danışman öğrenci arasındaki ilişki, dijital uçurum,
kişisel, sosyal veya psikolojik gibi çeşitli kategoriler altında listelenebilmektedir. Şahin,
Varışoğlu ve Göktaş (2013) Türkçe eğitimindeki lisansüstü çalışmaların analiz edilmesinin
Türkçe eğitiminin ihtiyaçlarını görmek açısından önemli olduğunu belirtir. Bu çalışmadaki
odak noktası ise ana dili Türkçe olan öğrencilerin birçok Türkçe derslerden ve Türkçe
yeterlilik ölçen sınavlardan geçmesine rağmen Türkçe yazdıkları tezlerdeki yazım yanlışı
ve hataları üzerinden dil yeterliliklerinin ölçülmesidir. Bu hatalar öğrencinin ana dili doğru
kullanmadaki yetersizliklerini göstermektedir.
Lisansüstü eğitimin birinci amacı yükseköğretim kurumlarının geleceği için öğretim
üyelerini ve araştırmacıları yetiştirmek ve akademik alt yapıyı oluşturmak; ikinci amacı
ise ülkelerin teknolojik, ekonomik ve kültürel gelişmeleri ile ilgili sorunlarına çözüm
getirmektir (Ünal ve İlter, 2010, s.149). Öğrencilerden her öğrenim seviyesinde ana dillerini
iyi kullanmaları beklenmektedir. Dil bilgisi ise bu beklentinin önemli bir parçasıdır. Güneş,
dil bilgisini dil eğitiminin önemli bir aracı olarak görür. Tarihsel süreçte çeşitli aşamalardan
geçen dil bilgisi önce harfleri okuma ve yazma sanatı olarak ele alınır. Sonra da kurallar
bütünü olarak görülür. Günümüzde ise dil bilgisi dilin; ses, biçim, cümle ve metin yapısını
inceleyen, anlam ve görevlerini ortaya koyan geniş̧ bir alan olmaktadır (Güneş, 2013, s.71).
“Bireylerin ve toplumların düşünme becerilerini ve kapasitelerinin
artırılması bakımından yazma becerileri ana dili eğitiminin içinde
önemli bir yer tutar. Ancak bu becerilerin eğitim sistemimiz
ve uygulamaları açısından yeterince üzerinde durulmadığı
görülmektedir. Dolayısıyla eğitim sisteminden, öğretmenden ve
öğrencilerden kaynaklanan farklı sorunlarla yazma becerisinin
geliştirilemediği söylenebilir” (Tok ve Ünlü, 2014, s. 80).
Araştırma yapabilmek, bilimsel bir çalışma ortaya koyabilmek, eleştirel düşünebilmek ne
kadar önemliyse bunu anlamlı ve kurallarına uygun biçimde yazıya dökebilmek de o kadar
önemlidir.
Türkiye’de ilkokulda başlayan yazma etkinliği öğrenimi, üniversiteye kadar devam eder.
İlk ve ortaöğretimde (1-4, 5-8. sınıflar) Türkçe olan ders lisede (9-12. sınıflar) Türk Dili ve
Edebiyatı olarak görülür. Türkçe’nin MEB tarafından sarmal bir eğitim modeli ile ele alındığı
görülmektedir. Türkiye’de bir öğrencinin ilkokulda aldığı temel Türkçe eğitimi ortaokulda
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ayrıntılandırılmaktadır. Lise seviyesine geçen bir öğrencinin ise konuları öğrenmiş bir
şekilde geldiği düşünülmekte ve konular ayrıntıya girilmeden kısa tekrarlarla geçilmektedir.
Lisede Türk Dili ve Edebiyatı adı altında %70 Edebiyat, %30 Dil ve Anlatım görülmektedir,
denebilir.
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 2. maddesinde ifade edilen “Türk Millî
Eğitiminin Genel Amaçları” ile “Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri” esas alınarak hazırlanan
Öğretim Programları’nın amaçları 4 maddede toplanmıştır:
1. Okul öncesi eğitimi tamamlayan öğrencilerin bireysel gelişim
süreçleri göz önünde bulundurularak bedensel, zihinsel ve duygusal
alanlarda sağlıklı şekilde gelişimlerini desteklemek,
2. İlkokulu tamamlayan öğrencilerin gelişim düzeyine ve kendi
bireyselliğine uygun olarak ahlaki bütünlük ve öz farkındalık
çerçevesinde, öz güven ve öz disipline sahip, gündelik hayatta ihtiyaç̧
duyacağı temel düzeyde sözel, sayısal ve bilimsel akıl yürütme
ile sosyal becerileri ve estetik duyarlılığı kazanmış̧, bunları etkin
bir şekilde kullanarak sağlıklı hayat yönelimli bireyler olmalarını
sağlamak,
3. Ortaokulu tamamlayan öğrencilerin, ilkokulda kazandıkları
yetkinlikleri geliştirmek suretiyle millî ve manevi değerleri
benimsemiş̧, haklarını kullanan ve sorumluluklarını yerine
getiren, “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi”nde ve ayrıca disiplinlere
özgü alanlarda ifadesini bulan temel düzey beceri ve yetkinlikleri
kazanmış̧ bireyler olmalarını sağlamak,
4. Liseyi tamamlayan öğrencilerin, ilkokulda ve ortaokulda
kazandıkları yetkinlikleri geliştirmek suretiyle, millî ve manevi
değerleri benimseyip hayat tarzına dönüştürmüş, üretken ve
aktif vatandaşlar olarak yurdumuzun iktisadi, sosyal ve kültürel
kalkınmasına katkıda bulunan, “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi”nde
ve ayrıca disiplinlere özgü̈ alanlarda ifadesini bulan temel düzey
beceri ve yetkinlikleri kazanmış̧, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda
bir mesleğe, yükseköğretime ve hayata hazır bireyler olmalarını
sağlamak (MEB, 2019).
Öğrenciler için 2019 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda yer alan Türkçe dersinin
amaçları ise şu şekilde belirtilmiştir:
1. Türkçeyi, konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli,
doğru ve özenli kullanmaları,
2. Okuduklarını anlayarak eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirip
sorgulamaları,
3. Dil zevki ve bilincine ulaşarak duygu, düşünce ve hayal dünyalarını
geliştirmeleri,
4. Duygu ve düşünceleri ile bir konudaki görüşlerini veya tezini sözlü̈
ve yazılı olarak etkili ve anlaşılır biçimde ifade etmeleri şeklindedir
(MEB, 2019: 8).
Türkiye’de 8.sınıf öğrencilerinin liseye geçiş aşaması için LGS (Liselere Geçiş Sistemi)
kullanılmaktadır. 2020 yılındaki LGS’ye toplam 1.472.088 öğrenci katılmış ve soru sayısı
20 olan alt testler arasında öğrencilerin en yüksek başarıyı gösterdiği alt testlerin Fen
Bilimleri ve Türkçe olduğu görülmüştür. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında uygulanan
sınava katılan öğrenciler, gösterdikleri performansa göre sınavla öğrenci alan ortaöğretim
kurumlarına yerleştirilmektedir. İkinci yerleştirme türü olan yerel yerleştirme sınava
katılma durumundan bağımsız olarak öğrencilerin ikamet ettikleri bölgede veya yakın
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bölgelerde tercihleri doğrultusunda sınavsız öğrenci alan okullara yerleştirilmesi sürecini
ifade eder (MEB, 2020).
İlkokul 1 ve 2. sınıfta Türkçe dersi haftalık 10’ar saat, 3 ve 4. sınıfta ise haftada 8’er
saattir. Ortaokul 5 ve 6. sınıfta Türkçe dersi 6’şar saat, 7 ve 8. sınıfta ise haftalık 5’er saattir.
Anadolu Liseleri’nde Türk Dili ve Edebiyatı dersi 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda haftalık 5’er saat,
Sosyal Bilimler Lisesi’nde 9 ve 10. sınıfta haftalık 7’şer saat, 11. sınıfta 6 ve 12. sınıfta ise 8’er
saattir. Fen Lisesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı dersi gören öğrenciler; 9, 10, 11 ve 12. Sınıflarda
haftalık 5’er saat, İmam Hatip Lisesi’nde de haftalık 5’er saat Türk Dili ve Edebiyatı dersi
görmektedir (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, 2018).
Liseden üniversitelere geçiş sınavı olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 3 ayrı
oturumdan oluşmaktadır: Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı
Dil Testi (YDT). TYT oturumu zorunlu olan oturumdur ve bu oturumdan yeterli puan
alan öğrenciler 2. ve 3. oturumlara girmeye hak kazanır. TYT Türkçe testi konuları ise şu
şekildedir: Sözcükte anlam, söz yorumu, deyim ve atasözü, cümlede anlam, paragrafta anlam,
paragrafta anlatım teknikleri, paragrafta konu-ana düşünce, paragrafta yapı, paragrafta
yardımcı düşünce, ses bilgisi, yazım kuralları, noktalama işaretleri, sözcükte yapı, sözcük
türleri, isimler, zamirler, sıfatlar, zarflar, edat – bağlaç – ünlem, fiil, ek fiil, fiilimsi, sözcük
grupları, cümlenin ögeleri, cümle türleri ve anlatım bozukluğu.
Şekil 1’de yıllara göre YKS soru dağılımları görülmektedir.

Şekil 1: YKS Soru Dağılımları. Kaynak: unirehberi.com
YKS’de başarılı olan öğrenciler, üniversitelerde de ilk sene Türk Dili dersi görür. Ders,
okulun tercihine bağlı olarak ya uzaktan ya da yüz yüze eğitim olarak verilir. Eğitim fakülteleri
ve özel alan dersleri dışında Türkçe eğitimi 1. sınıftan sonra devam etmemektedir. Üniversite
1. sınıftan sonra öğrenciler Türk Dili ya da Türkçe dersleri ile lisansüstü eğitime devam etmek
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istediklerinde karşılaşırlar. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı olan ALES,
lisansüstü eğitime başvuracak kişilerin ve akademik personel kadrolarına atanmak isteyen
adayların girdiği sınavdır. Sınavda sayısal ve sözel testler yer alır. Sayısal test, adayların
sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan;
sözel test ise sözel akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşmaktadır.
ALES’te sözel konu dağılımı; sözcükte anlam, cümlede anlam, anlatım biçimleri, sözel
mantık, anlatım bozuklukları ve paragraf şeklindedir. Eğitim-öğretim hayatının büyük bir
kısmında kendi dili öğretilen ve sınavlara tabi tutulan Türk öğrencilerin akademik süreçte
ortaya koydukları bilimsel araştırma ve tezlerinde yine de yazım yanlışları ve dilin hatalı
kullanımlarına sıklıkla rastlandığı görülmektedir.
Tez yazarken öğrencilerin dikkat etmesi gereken kurallar için her enstitünün yayımladığı
tez yazım kılavuzları bulunmaktadır. Tez yazım kılavuzları metni biçim ve içerik yönünden bir
düzene sokmak ve öğrenciye yol gösterici olarak izlemesi gereken adımları kolaylaştırmak
için hazırlanmaktadır. Swales (1990), akademik dünyaya katılabilmenin ve oradaki bireyler
tarafından kabul görmenin en temel koşullarından birinin, bu toplumunun yazım kurallarına
uygun metinler üretmek olduğunu söyler. Üretilen bilimin en iyi şekilde yayılabilmesi için
kullanılan dil önem arz etmektedir. Yapılan araştırma ne kadar değerli olursa olsun onu
yazıya kurallarıyla aktarmak da o kadar değerlidir. Bilimsel bir araştırma yazısının nasıl
kuralları varsa okumayı kolaylaştırıp şeklen görüntüyü düzenli kılıyorsa (APA gibi), Türk
dilinin de kendine has belli başlı kuralları bulunmaktadır. Bu kurallar çerçevesinde çoğu
araştırmacının metnini yazma sürecinde sorun yaşadığı görülmektedir.
Araştırma
Araştırmada, Türkiye’de sosyal bilimler alanında yüksek lisans tezi yazmış 12 kişinin
danışmanına tezlerinin “son hali” olarak gönderdiği metinlerden faydalanılmıştır. Tezin son
haliyle, öğrencinin bittiğini ve artık metnin o haliyle jüri karşısına çıkabileceğini düşündüğü
ve bunu danışmanıyla savunma öncesi paylaştığı metin kastedilmektedir. Danışmanlar
aracılığı ile edinilen tezlerin son hali için öğrencilerden gizlilik şartıyla izin alınmıştır.
Çalışmada hipotez, “lisansüstü öğrencilerin ana dillerindeki yeterlilikleri ve yazma becerileri
hedeflenenden daha düşüktür” şeklinde belirlenmiştir.
Araştırmanın Yöntemi
Bu çalışmada nitel veri analizi yöntemlerinden literatür taraması ve içerik analizi
kullanılmıştır. “Literatür taraması, sizin ilgilendiğiniz konuya ilişkin bilgileri bulmanızı,
araştırmanıza kuramsal bir temel kazandırmanıza ve sizinkine benzer çalışmaların
sonuçlarını görmenizi sağlar” (Büyüköztürk vd., 2020, s. 47). İçerik analizi ise kayıtlı
metinlerin analizine yönelik bir yöntemdir ve mesajın kapsadığı, taşıdığı ve ilettiği
enformasyonuna odaklanır (Yıldırım, 2015, s.105). Daha kapsamlı tanımı ile içerik analizi,
“mesaj değeri taşıyan her türlü verinin bir amaç doğrultusunda taranması, kategorilere
ayrılması, özetlenmesi ve bulguların araştırma amacı doğrultusunda analiz edilmesi ve
yorumlanması işlemlerini içeren bilimsel bir araştırma yöntemidir” (Başfırıncı, 2008: 53).
Araştırmanın Bulguları ve Analizler
İstanbul’da iletişim fakültesine sahip bir üniversitenin sosyal bilimler enstitüsü,
gazetecilik ana bilim dalında yazılan ve bilim dalları farklı olan 12 tez incelenmiştir. Bu
çalışmada, yüksek lisans öğrencilerinin tez yazımındaki hataları tespit edilmeye çalışılmış̧
ve özellikle hangi kategoride hataların sıklaştığı görülmek istenmiştir. İncelenen tezlere
1’den 12’ye kadar numara verilmiştir. “Tez Numarası”, “Tez Yılı”, “Enstitü”, “Ana Bilim Dalı”
ve “İncelenen Sayfa Sayısı” olarak ayrı belirtilen tezler, hatalar için 13 analiz kategorisinde
değerlendirilmiştir.
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Şekil 2: İncelenen Tezler, Kategoriler ve Toplam Hata Sayıları
Öğrencilerin yazma becerileri ve ana dil yeterlilikleri açısından incelenen tezlerde
belirlenen 13 analiz kategorisi şu şekildedir: “Alıntılama Hataları”, “Cinsiyetçi Dil Kullanımı”,
“Referans Gösterme Hataları”, “Ayrımcılık ve Nefret Dili Kullanımı”, “Ayrı – Bitişik Sözcük
Yazım Hatası”, “Akademik Dilden Uzak Yazım”, “Satır – Sözcük Aralıkları”, “Tek – Çift
Tırnak Hataları”, “Sayıların Hatalı Yazımı”, “Madde ve Numaralandırma Hataları”, “Anlatım
Bozuklukları”, “Noktalama Hataları” ve “Bağlaçların Hatalı Kullanımı”. Aşağıdaki Şekil 3’te
öğrencilerin yaptığı hataların tez numaralarına göre dağılımı gösterilmektedir.

Şekil 3: Hata Türlerinin Tezlere Göre Dağılımı.
MEB’in öğrenciler için beklentileri öğretim programlarında “kazanımlar” adı altında
verilmektedir. Aşağıda, çalışmada incelediğimiz analiz kategorilerine göre MEB’in ilk ve
ortaöğretim Türkçe dersi için kazanım beklentileri filtrelenerek listelenmiştir. Burada
listelenen maddeler araştırmamızda ele alınan hata analizlerine göre seçilmiş, hepsine yer
verilmemiştir.
Kazanımların yapısı dersin kodu olan “T” harfi ile başlamaktadır. Türkçe dersinin
belirtilmesinden sonraki ilk sayı sınıf düzeyini, ikinci sayı beceri alanı numarası ve son sayı
kazanım numarasını göstermektedir.
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Şekil 4: 1-8.Sınıf Kazanım ve Açıklamaları; MEB (2019) Türkçe Dersi Öğretim Programı.
Kazanımlar incelendiğinde araştırmamızda yüksek lisans öğrencileri tarafından sıklıkla
yapılan hataların aslında ilkokul 1. sınıftan beri öğretildiği görülmüştür. Yüksek lisans
öğrencilerinin tezlerini incelediğimizde yapılan en sık hata, satır-sözcük arasına boşluk
koymamak olmuştur. T.2.4.9. numaraları kazanım (öğrenme hedefi) bize öğrencilerin ilkokul
2.sınıfta harfler, kelimeler ve cümleler arasında uygun boşluklar bırakılması gerektiğinin
öğretildiğini gösterir. Öğrencilerin tezlerini nerede yazdıkları bilinmese de Microsoft Word
gibi programlarda satır ve sözcük boşluklarının hatalı olduğu durumlar için uyarı verildiği
bilinmektedir. İncelenen 12 tezde satır-sözcük aralıkları hatalarının en çok nokta, virgül gibi
noktalama işaretlerinden sonra kullanılmadığı görülmüştür.
İkinci en sık hata ise noktalama işaretlerinin yanlış kullanılmasıdır ve bu konu ilkokul 1.
sınıfta temel düzeyde öğretilmeye başlanır ve ayrıntılandırılarak 5. sınıfa kadar öğretildiği
görülür. Aşağıdaki grafikte öğrenciler tarafından yapılan hataların yüzdelik dağılımları yer
almaktadır.

Şekil 5: Toplam hataların yüzdelik dağılımları.
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13 kategori arasında %26,60 ile yapılan en fazla hata öğrencilerin satır sözcük
aralıklarına dikkat etmediğini göstermiştir. İkinci sırada ise %25,87 ile noktalama hataları
yer almaktadır. Hataları sırasıyla; %12,11 ile anlatım bozuklukları, %9,25 ile tek-çift tırnak
hataları, %7,93 ile ayrı-bitişik sözcük yazım hatası, %4,21 ile alıntılama hataları, %3,98 ile
akademik dilden uzak yazım, %3,68 ile referans gösterme hataları, %3,62 ile bağlaçların
hatalı kullanımı, %1,82 ile cinsiyetçi dil kullanımı, %0,70 ile sayıların hatalı yazımı, %0,23
ile madde ve numaralandırma hataları takip etmektedir. İncelenen 12 tezde de ayrımcılık ve
nefret dili kullanımına hiç rastlanmamıştır.
Cinsiyetçi dil kullanımında; “bilim insanı” yerine “bilim adamı”, “kadın” yerine “bayan”,
“insanlık” yerine ise “insanoğlu” kullanımları en göze çarpan hatalar olmuştur. “Tek-çift
tırnak hataları”nda çift tırnağın içindeki alıntı cümleler için tek tırnak kullanılmadığı, tek
tırnağa çift tırnak görevi yüklenerek yanlış kullanıldığı veya özel olarak vurgulanmak istenen
kelime veya kelime grupları için çift değil tek tırnağın yanlış kullanıldığı görülmüştür. Tek
tırnak Türkçede çift tırnak içinde verilen cümlenin içinde yeniden tırnağa alınması gereken
bir sözü, ibareyi belirtmek için kullanılır. “Akademik dilden uzak yazım” kategorisi için
kullanılan “ben” dili ve öznellik dikkat çekmiştir.
Noktalama Hataları; “Virgül (,)”, “Noktalı Virgül (;)”, “Nokta (.)”, “Ünlem (!)”, “Soru İşareti
(?)” ve “Üç Nokta (…)” açısından ele alınmıştır ve belirlenen 6 farklı alt kategoriden “Virgül”,
%42,44 ile en fazla yanlış kullanılan noktalama işareti olmuştur. Bazen sıralanan kelimeler
bazen de sıralanan cümleler arasında kullanılmadığı görülen virgül, sayıların yazılışında
kesirleri ayırmak için de kullanılmamıştır. Virgülün bağlaçlardan ve metin içinde zarf-fiil eki
almış kelimelerden sonra sıklıkla kullanılarak hataya düşüldüğü görülmüştür. Virgül, metin
içinde art arda gelen zarf-fiil eki almış kelimeler varsa kullanılır. Tekrarlı bağlaçlardan önce
ve sonra da virgül kullanımı hatalıdır ve incelenen tezlerde görülen virgül hatalarından biri
de bu başlık olmuştur.
Genellikle cümle sonlarında unutulan “Nokta” işareti ise %33,59 ile en sık yapılan ikinci
hatadır. Noktanın bilimsel çalışmalarda parantez içinde, cümle sonunda belirtilen atıflardan
sonra da sıklıkla unutulduğu tespit edilmiştir. “Noktalı Virgül”ün ise virgül veya iki nokta
kullanımı ile çok karıştırıldığı tespit edilmiş, diğer noktalama işaretlerine göre az kullanılsa
da çoğunlukla yanlış kullanıldığı görülmüştür. Noktalama işaretleri içinde “Noktalı Virgül”
kullanımı %21,54 ile üçüncü en sık hata olmaktadır.
“Üç Nokta” ve “Ünlem” akademik metinlerde sıklıkla karşımıza çıkmaz. İncelenen 12
tezde de toplam ünlem hatası 2, toplam üç nokta hatası ise 11 çıkmıştır. Üç nokta %1,41 ile
dördüncü, “Ünlem” ise %0,26 altıncı noktalama hatası olmuştur. 5. hata ise %0,77 ile “Soru
İşareti”dir. Metinlerde toplam 6 yanlış kullanımının görüldüğü soru işareti, soru cümlelerinin
sonunda unutulmuş ya da çift tırnak içine alınan soru cümleleri için kullanılmamıştır.
Satır-sözcük aralıkları ve noktalama hatalarından sonra en sık yapılan hataların başında
anlatım bozuklukları gelmektedir. Anlatım bozuklukları; “Gereksiz Sözcük Kullanımı”, “ÖzneYüklem Uyumsuzluğu”, “Sözcüğün Yanlış̧ Anlamda Kullanılması”, “Eklerle İlgili Yanlışlar” ve
“Yüklem Eksikliği” açısından ele alınmıştır. Anlatım bozuklukları bireylerin kendilerini ifade
ederken kuracağı cümlelerin açık ve anlaşılır olmasını, çelişkiden uzak, gereksiz unsurlar
taşımamasını ve dil bilgisi açısından doğru olmasını ifade eder.
5 farklı kategoride incelenen toplam 365 hata sayısı ile %12’lik bir dilime sahip olan
anlatım bozuklukları içinde en fazla hata %40,82 ile “Özne-Yüklem Uyumsuzluğu”nda
çıkmıştır. Özne – yüklem uyumsuzluklarına; “Özne birinci tekil, ikinci tekil veya üçüncü
tekil ve biz/siz ise yüklem birinci çoğul kişiye göre çekimlenmelidir”, “Özne insan ve çoğulsa
yüklem tekil ya da çoğul olabilir. Ancak insan dışındaki varlıkların çoğul şekilleri özne
olduğunda yüklem daima tekil olur”, “Kişileştirme sanatı yapılmış cümlelerde özne çoğul
olduğunda yüklem tekil de çoğul da olabilir” maddeleri açısından bakılmıştır. Öğrenciler
yüklem veya öznenin eksik olmamasına dikkat ederken çok uzun cümleler kurduklarında
özne ve yüklem arasındaki ilişkiye dikkat etmemekte, uyumu gözden kaçırmaktadır.
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Cümlede eklerin eksik ya da fazla kullanılması da anlatım bozukluğu çeşididir ve en sık
rastlanan hatalardan biri %38,63 ile “Eklerle İlgili Yanlışlar” olmuştur. “Gereksiz Sözcük
Kullanımı” %13,42, “Sözcüğün Yanlış Anlamda Kullanılması” %6,30 ve “Yüklem Eksikliği”
%0,82’dir. İncelenen toplam 1433 sayfada sadece 3 tezde birer yüklem eksikliğine rastlanmış
ve en az çıkan anlatım bozukluğu çeşidi olmuştur.
Toplam hatalar içinde %3,62 ile yer alan “Bağlaçların Hatalı Kullanımı”; “-de”, “-ki”, “Fakat”,
“Lakin”, “hem…hem”, “ne…ne”, “ya…ya”, “ya da” ve “veya” alt kategorilerinde incelenmiştir.
3, 4 ve 10 numaraları tezlerde bağlaçların hatalı kullanımına hiç rastlanmamıştır. “Lakin”
ve “ya da” bağlaçları ise hiçbir tezde yanlış kullanılmamıştır. En çok hata %48,62 ile “de”
bağlacının kullanımında yapılmıştır. “-de” bağlacından sonra ise ikinci en sık hata %23,85 ile
“veya” bağlacının kullanımında, üçüncü ise %18,35 ile “ki” bağlacının yazımında yapılmıştır.
%4,59 ile “ya… ya” bağlacının hatalı kullanımından sonra ise “hem…hem” bağlacı %2,75
gelmektedir. “Fakat” ve “ne… ne” bağlacının yanlış kullanımı ise incelenen 12 tezden sadece
2 tanesinde 1’er tane (%0,92) görülmüştür.
Sonuç ve Öneriler
Dilin konuşma ve yazmada doğru kullanımı önemlidir. Yazma becerisinin geliştirilmesi
üzerine düşünmeye devam etmek ve toplum yapısına uygun yöntemlerle bu soruna çözüm
bulmak şarttır. Yapılan çalışma sonucunda lisansüstü öğrencilerin bilimsel araştırma
ortaya koyma kaygılarının onu düzgün dil anlatım kurallarıyla vermekten geri bıraktığı
görülmektedir.
MEB tarafından oluşturulan ve beklenen kazanımların ya iyi öğretilemediği ya da kalıcı
olmadığı görülmüştür. Konular ne kadar tekrarlansa da öğrencilerde bilgilerin kalıcılığı
sağlanamamıştır. Öğrencinin sınav geçmek için kullandığı bilgileri yükseköğretimde tez
yazarken tam anlamıyla gösteremediği görülmektedir. LGS ve YKS’den ALES’e birçok
sınavda dil bilgisinin sınandığı öğrenciler üniversite 1. sınıflarda da Türk Dili’ni uzaktan
eğitim olarak görmektedir. Tüm bu aşamalara ve ilk ve ortaöğretimlerde alınan bilgilere
rağmen öğrencilerin ana dilde tez yazımında yetersiz kaldığı görülmüştür.
Lise düzeyine gelmeden önce Millî Eğitim Bakanlığı’nca hazırlanan öğretim
programlarında da görüldüğü gibi Türkçe kuralları üst üste ve tekrar tekrar öğretilmektedir.
Kademe kademe artışın yaşandığını konularda ayrıntı da 8. sınıfa kadar artar.
Sosyal bilimler bir yazma etkinliğidir, denebilmektedir. Araştırma laboratuvarlarından
ziyade yazma becerisinin ön planda olması beklenir. Bu bağlamda öğrencilerin
yükseköğretim seviyesine gelene kadarki süreçte sadece çoktan seçmeli olan sınavlarla
değil, ders müfredatlarında yazılı anlatım becerisine de yoğunluk verilebilir. Öğrencilere
yazma kurallarının önemine dair farkındalık çalışmaları yaptırılabilir. İyi yazabilmek,
yazarak öğrenmekten geçer. Kurallara uygun yazı aktivitelerinin sürekliliği sağlanabilir.
Öğrenci doğru yazıyorsa öğrenmiş demektir fakat yanlışlar üzerinde tekrar durulmalıdır.
Kendi yazım çalışmalarının yanında belli metinler üzerinden yanlışları bulmak da faydalı
olabilmektedir.
Yapılan çalışma, yüksek lisans öğrencilerinin tezlerinde en fazla satır sözcük aralıklarına
dikkat etmediğini göstermiştir. İkinci sırada noktalama hataları yer almış ve sırasıyla anlatım
bozuklukları, tek-çift tırnak hataları, ayrı-bitişik sözcük yazım hatası, alıntılama hataları,
akademik dilden uzak yazım, referans gösterme hataları, bağlaçların hatalı kullanımı,
cinsiyetçi dil kullanımı, sayıların hatalı yazımı ile madde ve numaralandırma hataları
gelmiştir. İncelenen 12 tezde de ayrımcılık ve nefret dili kullanımına hiç rastlanmamıştır.
Araştırmamızda belirlenen ve özellikle sık hataların yapıldığı analiz kategorilerinin,
öğrencilerin tez yazım sürecinde sıklıkla başvurması gereken tez yazım kılavuzlarında da
ayrıntılı yer almasının faydası görülebilir.
Yükseköğretim tez dönemlerinde danışmanları tarafından belki de ilk defa yazım hataları
için geri dönüş alan öğrencilerin yükseköğretime geçene kadarki süre boyunca imla ve yazım
hatalarının denetiminde de geri dönüşlü bir yazılı sistem denenebilir. Doğrusunu bilmediği
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veya söylenmediği sürece bildiği şekilde kullanmaya devam etmek bu hatanın yerleşmesine
sebep olabilmektedir.
Yazım ve imla hatalarının öğrenim süreci boyunca test yöntemi yerine yazılıya ağırlık
verilerek önüne geçmek de bir çözüm olabilir. Fakat bu yöntemde de geri bildirimin
denetlenmesi şart olacaktır.
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Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2010 14 (2): 147-164.
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ÖZET
Ana akım sinema olarak adlandırılan ve çoğunlukla ataerkil bir
yapılanma içerisinde olan klasik sinemada kadınlara, çoğunlukla
toplumsal cinsiyet rollerine göre karakterler biçilmiştir. Bu
durum hem “Uyuyan Güzel” masalında hem de bu masalın filme
uyarlanmış versiyonunda karşımıza çıkmaktadır. Bunun aksine
Malefiz filmi, bu masalı yapı söküme tabi tutarak iki zıt kutupta
konumlandırılmış kadın karakterleri, büyücü kraliçe ve iyi kalpli
prensesi gibi, dayanışma içinde sunmaktadır. Söz konusu filmde,
kadın karakterler birbiriyle değil, patriyarkayı temsil eden
erkek karakterlerle mücadeleye girerler. Bu açıdan Malefiz filmi,
feminist perspektiften ele alınabilir. Öte yandan kadın ve doğa
birlikteliğinin ön plana çıkarılması ve patriyarka (filmde kral) ile
mücadele edilmesi, filmin ekofeminizme indirgenmesi için gerekli
koşulları sağlar. Bu çalışmada, betimsel ve eleştirel bir analizle
filmdeki kurgu, sahneler, karakterler, temalar ve imgeler feminist
bir yöntembilimle çözümlenmekte ve kadın-doğa ilişkisine dair
bulgular değerlendirilmektedir. “Malefiz” filminin 2014 yılında ilk
gösterime giren serisi ile 2019 yılında gösterime giren “Malefiz:
Kötülüğün Gücü” adlı ikinci serisi birbiriyle bağıntılandırılarak
incelenmiştir. Ekofeminist bağlamda değerlendirilen filmin içinde
çeşitli ataerkil, feminist ve ekofeminist temalar ve imgeler bulunduğu
tespit edilmiştir. Betimsel analize dayalı olan bu nitel çalışmada,
filmlerdeki ekofeminist temalar ve imgeler çözümlemiştir. Sonuç
olarak bu çalışmanın hem feminist çalışmalara hem de sinema
çalışmalarına katkı sunması beklenmektedir.

By The Power of Ecofeminism: Maleficient
ABSTRACT
In classical cinema, which is called mainstream cinema and
is mostly in a patriarchal structure, women’s role are designed in
accordance with the gender stereotypes. This situation appears
both in the fairy tale “Sleeping Beauty” and in the film-adapted
version of this fairy tale. In contrast, the film Maleficent deconstructs
this tale and holds the female characters in solidarity, the Sorcerer
Queen and the kind-hearted princess who are positioned at two
opposite poles in the tale. Female characters do not struggle with
each other, but with male characters who represent the patriarchy.
In this direction, Maleficent requires to be considered from a
feminist perspective. But bringing the unity of women and nature
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to the forefront and fighting the patriarch (the king in the film) makes it possible to reduce
the film to ecofeminism. In this study, scenes, characters, fiction, themes and images in the
film are analyzed with a feminist methodology with a descriptive and critical analysis, and
common findings against the relationship between women and nature and patriarchy are
evaluated. Therefore, Malefiz which was first shown in 2014 and the second series, Malefiz:
The Power of Evil in 2019, were analyzed together. The second series is a continuation of
the movie and the main characters have not changed. Therefore, it has been found that the
film, which is evaluated in an ecofeminist context, contains various patriarchal, feminist
and ecofeminist themes and images. Based on descriptive analysis, this qualitative study
analyzed ecofeminist themes and images in the identified titles. At the end of the study it is
hoped that this study will contribute to the literature of feminist and cinema studies.
Giriş
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“Yani gördüğünüz gibi, masal tam da size anlatıldığı
gibi değil. Bunu biliyorum çünkü ‘Uyuyan Güzel’
dedikleri kişi bendim”
(Aurora, “Malefiz”)
Ekofeminizm, kadın ve doğa birlikteliğini ele alan, ikisinin de ataerkil sistemden zarar
gördüğünü öne süren feminist bir yaklaşım/hareket ve kuramdır. Sosyolojik bakış açısına
göre kadınların doğum ve emzirme yetisi genellikle “Doğa Ana” ile özdeşleştirilmiş (Arora
ve Yadav, 2020) ve böylece doğa, dişil özelliklere göre betimlenmiştir. Kadınların bu şekilde
doğallaşması ve doğanın dişileşmesi, ekofeminizmin çok sık tartıştığı argümanlarından
biridir. Ekofeminizm, ataerkil sistemin hem doğayı tahrip ettiğini hem de kadınları
boyunduruğuna aldığını vurgulayarak, her ikisi için çözümün, ataerkil sistemden kadını
ve doğayı kurtarmak olduğunu savunmaktadır (Tong, 2006, s. 432). Başka bir açıdan da
ekofeministler, kadın ve doğa arasında kurulan analojinin kadını tekrar toplumsal cinsiyet
rollerine geri götürdüğünü ve onu bu kalıplara bağladığını ileri sürmektedir. Bu durumu
Işıklı şu şekilde belirtmektedir:
“Kadın ile doğa arasında eril usun kurduğu analoji, doğal kaynaklar,
çevre, hayvanların durumu ile kadının durumunu eşitler. Kadın da
doğa gibi, doğa da kadın gibi sömürülür... İnsan ile doğa arasındaki
ayrılık, kadın ile doğa arasındaki aynılık, insanın doğayla ve kadınla
ilişki biçimini de tayin etmiştir” (Işıklı, 2014, s. 15-16).
Bu bölünmüşlük veya bakış açısı, kadının doğa ile benzer tutulmasına ve ezilen taraf
olmasına sebep olmaktadır. Zira doğa, insana yiyeceği bitkiyi, havasını temizleyeceği
oksijeni, huzur bulacağı ortamı, barınacağı yuvayı ve bunun gibi birçok imkan sunarak
çeşitli şekillerde ona yardım eder. Bu durum efendi-köle hiyerarşisini çağrıştırır ve
kadının da bu hiyerarşiye takılma olasılığı vardır. Bundan dolayı ekofeminizm, kadın-doğa
analojisinin kurulmasına karşı çıkmaktadır. Ataerkil anlayış ise kadının, doğa gibi erkeğe
hizmet sunan ve onun tahakkümüne maruz kalan taraf olduğunda ısrar etmektedir. Kadın
ve doğa arasında kurulan ilişkinin kökenleri ve hangi süreçlerin etkileri olduğu üzerine
odaklanması, ekofeminizmin kendi içinde farklılaşmasına yol açmıştır. Bunlardan ilki;
kadınların yaşam üretme güçleri ve kendine özgü fedakar, şefkatli, duygusal, barış yanlısı
tutumlarını ve maneviyata önem verme gibi özelliklerini doğa ile ilişkilendirilerek ikisinin
de ataerkil anlayışla tahakküm altına alındığını söyleyen taraftır. İkinci grup ekofeminizm
ise ilkinde ileri sürülen kadının psiko-biyolojisinin erkeklerden farklı olduğunu reddederek
kadın - doğa ikilisinin arkasındaki ideolojik yapılanma ve toplumsal süreçleri inceler, onları
maddi temeller üzerine oturtmaya çalışır. Ekofeminizm, içinde farklı yönelimler barındırsa
da genelde kadın ve doğanın ataerkil sistem tarafından tahrip edilmesi sorununu öne çıkarır.
Feminist bakış açısının dışında kalan ana akım sinemada kadınlar çoğunlukla anne veya
eş rolündeki “iyi kadın”; bekar ve baştan çıkarıcı rolündeki “kötü kadın” arasında ayrılmıştır.
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Genellikle filmlerde kötü kadınlar zekaları ve fetişleşmiş bedenleri ile ön plana çıkarken
iyi kadınlar korunmaya muhtaç, duygusal ve sempatik olarak yansıtılmaktadır. Masallarda
da kötü kalpli, büyücü kraliçe ve iyi kalpli prenses tam bir zıtlık içinde verilmiştir. Genel
olarak masallar, prensesi kötü kalpli kraliçenin büyüsünden kurtaran yakışıklı prensle ve
mutlu sonla, aşk ve evlilikle biter. Bu mutlu son, toplumsal cinsiyet rollerini pekiştirir ve
bunu seyirciye aktarır (Neikirk, 2009). Böylece masallar, romanlar ve sinema gibi kültürel
içerikler ataerkil kodların taşıyıcısı olur ve cinsiyet eşitsizliği bu döngüde tekrar edilerek
kuşaktan kuşağa aktarılır.
Bu durumda Malefiz filmi dişi karakterin özne konumuna geçtiği, kendi failliği ve arzusunu
kazanmak için mücadele verdiği ve artık fetişleştirilmiş bir imge şekline sokulamadığı
(Öğüt, 2013, s. 204) feminist film kuramını çağrıştırmaktadır. Bu kuramda kadının ana
akım sinemada sahip olduğu ikincil konum sorgulanmakta ve “film kültürünün eril dilinin
yapı sökümüne uğratılıp yeni bir film kültürü ve film yapısı oluşturmak amaçlanmaktadır”
(Aydemir ve Nazlı, 2019, s. 181). Bu amaçla filmin çözümlenmesinde kadın ve erkek
karakterlerin kurgu içindeki konumu, duruşu ve anlatısı incelemeye tabi tutulmakta ve film
feminist bir bakışla değerlendirilmektedir.
Bu çalışmada betimsel ve eleştirel bir analizle filmdeki sahneler, karakterler, kurgu,
temalar ve imgeler feminist bir yöntembilimle çözümlenmekte ve kadın doğa ilişkisine ve
ataerkilliğe karşı ortak bulgular değerlendirilmektedir. Dolayısıyla Malefiz filminin 2014
yılında ilk gösterime giren serisi ile 2019 yılında Malefiz: Kötülüğün Gücü adlı serinin ikinci
filmi, kurgunun devam etmesinden dolayı bağıntılandırılarak incelenmiştir. İkinci seri,
filmin devamı niteliğinde olduğu ve ana karakterlerin değişmemesi sebebiyle çalışmada
böyle bir yol izlenmiştir.
1. Filmin Künyesi ve Özeti
Malefiz, orijinal adıyla “Maleficient”, birinci seride Linda Woolverton ve Charles Perrault,
ikinci seride Noah Harpster ve Micah Fitzerman-Blue’nun senarist olduğu ve Angelina
Jolie’nin ve Elle Fanning’in başrolünü oynadığı, fantastik türde bir filmdir. Walt Disney
yapımı olan Malefiz filminin ilk serisi 2014 yılında; devamı olan “Malefiz: Kötülüğün Gücü”
ise 2019 yılında ilk gösterimini yapmıştır. Senaristi ve başrol oyuncusu kadın karakter olan
ve kadın/doğa uyumunu gösteren bir film olarak Malefiz filmini, konusu, taşıdığı iletiler,
izleyiciye sunduğu çeşitli imge ve temalardan dolayı ekofeminist olarak okumak mümkündür.
Masaldaki kötü perinin adı olan “Maleficientˮ, 1959 yılında bu isimle Walt Disney tarafından
uzun metrajlı bir çizgi film olarak seyirciyle buluşmuştur. Masaldaki kötü karakterin adının
filme verilmiş olması, filmin yeni bir yöne çevirdiğinin göstergesidir. Aslında söz konusu
film “Uyuyan Güzel” masalının yapı sökümüne tabi tutulduğu bir postmodern film niteliği
de taşımaktadır. İngilizcede Briar Rose olarak bilinen “Uyuyan Güzel” masalı, Grimm
Kardeşler’in 19. yüzyılda derlediği masallar arasında Kinder und Hausmärchen adıyla
yayımlanmıştır.
Söz konusu ilk filmde, Malefiz, bir insan olan Stefan’la tanışır. Stefan gizli gizli kendi
ülkesinden kaçarak Moors’a gelir ve Malefiz’le uzun ve güzel bir çocukluk geçirir. Daha sonra
arkadaşlıkları aşka dönüşür ancak Stefan, hasta kralın yerine geçmek için onun istediğini
yerine getirir. Bir gece Malefiz’i uyutarak kanatlarını keser ve bunları krala vererek ülkenin
başına geçer. Kral ise bunları kapalı, kilitli bir yerde muhafaza eder. Kralın vefatından
sonra Stefan ülkenin başına geçer ve kral olur. Malefiz ise çektiği acı ve ihanetten sonra
kendisini büyük bir öfkenin içinde bulur. Artık Moors’a kara bir hüzün çöker ve Malefiz’in
öfkesi Moors’taki diğer varlıklar tarafından hissedilir. Stefan evlenir ve bir kızı olur. Onun
doğduğunu duyan Malefiz hemen saraya gelerek bu bebeğe bir büyü yapar. Bu büyüye göre
bebek Aurora 16. yaş gününde elini bir çıkrığa batıracak ve derin bir uykuya dalacaktır. Kral
korkusundan onu üç periye emanet ederek güvenli bir bölgeye gönderir. Ancak bu periler
bebek bakımı için çok yetersizdirler. Malefiz, bir insanın ellerinden kurtardığı ve adını
Diaval koyduğu kuzgunla, Aurora’nın her adımını takip eder ve onun güvenle büyümesini
sağlar. Diaval kuzgundan başka her şeye ve sıklıkla insana dönüşerek Aurora’nın en iyi
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arkadaşı olur. Aurora, Malefiz’i büyüdükçe fark eder ve onunla yakın bir bağ kurar. Malefiz
ise onu “böcek” olarak çağırmasına rağmen onunla arasına sevgi dolu bir bağ inşa etmiştir.
Bu yüzden Aurora’nın büyüsünü geri almaya çalışır. Aurora, Moors dışında tanıştığı Philip
ile de bir arkadaşlık bağı kurmuştur. Aurora 16. yaş gününe yaklaştığında, kral onu saraya
aldırır. Daha sonra Malefiz’i tuzağa düşüren kral, ona demir zincirlerle işkence etmeye
çalışır. Aurora, şans eseri Malefiz’in kanatlarını bulur ve onları serbest bırakır. Malefiz
tekrar eski kanatlarına kavuşur ve Stefan bu karmaşada uçurumdan düşer. Ancak bir sorun
vardır: Aurora elini ona çağıran ve gizli bir yerde tutulan çıkrığa batırmış ve derin bir uykuya
dalmıştır. Onu uykusundan uyandırmak için gerçek aşk öpücüğü gereklidir. Phillip, Aurora’yı
öpmesi için teşvik edilir ancak Aurora uyanmaz. Daha sonra Malefiz hiç umut kalmadığını
düşünerek onun alnına bir öpücük kondurur ve Aurora gerçek aşk öpücüğü ile uyanır.
Aslında aşkın birçok türü vardır ve onlar artık bir anne kızdan farksızdır. Filmin sonunda
Malefiz, Aurora’yı Moors’un kraliçesi ilan eder ve ona bir taç giydirir.
Filmin ikinci serisinde, Kral Stefan’ın ölümünden sonraki beş yıl içinde Aurora, koruyucusu
Malefiz ile birlikte Moors kraliçesi olarak hüküm sürer. Komşu Ulstead Krallığında ise Prens
Phillip’in babası Kral John barış isterken, annesi Kraliçe Ingrith krallıkta kötü biri olarak
ün salan Malefiz’e karşı gizlice savaşa hazırlanmaktadır. Kalenin gizli alanlarında işçiler,
tüm periler için ölümcül olan demirden silah ve cephane yaparlar. Malefiz’in kuzgunu ve
sırdaşı Diaval, Phillip’in Aurora’ya evlenme teklifi haberini Malefiz’e ulaştırdığında, bu
birlikteliği onaylamayıp Aurora’ ya karşı tavsiyede bulunurken, Aurora onun yanıldığını
kanıtlamaya ant içer. Phillip’in ailesinin Arora’nın ailesini davet ettiği akşam yemeğinde
Ingrith sürekli çeşitli ima ve suçlamalarıyla Malefiz’i itham eder. Ancak bu evliliğin Ingrith’in
kendisini Aurora’nın gerçek annesi yapacağını iddia etmesi bardağı taşıran son damla olur
ve Malefiz sihirli bir enerji patlamasıyla öfkesini somutlaştırır. Ingrith, aniden bayılan
Kral John’u Malefiz’in lanetiyle suçlar. Malefiz, kendisine inanmayan Aurora’yı krallıkta
bırakıp oradan uzaklaşırken kraliçenin hizmetkarı Gerda, onu kaleden kaçarken demir bir
kurşunla vurur. Yaralı Malefiz okyanusa düşer ancak gizemli kanatlı bir yaratık tarafından
kurtarılır. İnsanların baskısı nedeniyle yok olmaya mahkum bırakılan perilerin saklandığı
bir yer altı mağarasında uyanan Malefiz, Kara Fey olarak bilinen son yaratıklar arasında
olduğunu fark eder. Kendisinin eski ve güçlü bir Kara Fey atası olan Phoenix’in son nesli
olduğu gerçeğini öğrenir. Barışçıl liderleri Conall ve savaşçı bir peri olan Borra, Malefiz’in
büyüsünün çok güçlü olduğunu ve bu büyünün insanlarla çatışmayı sona erdirmede etkili
olduğuna inanır. Bu arada Aurora, Moors sakinlerini kraliyet düğününe davet ederken tüm
perilerin ve orman varlıklarının bir şapelin içine hapsedildiğini bilmemektedir. Ayrıca
kanatsız bir peri olan Lickspittle tarafından geliştirilen ölümcül kızıl tozun perileri yok
edeceğinden ve Malefiz’in eski lanetli iğnesini kullanarak Kral John’u lanetleyenin Kraliçe
Ingrith olduğundan habersizdir. Bu arada Kara Feyler, Ulstead’e bir saldırı başlatır ancak
askerler, Malefiz savaşa katılana kadar onları katletmeye başlar. Bu çatışmada kraliçenin
fırlattığı ok ile vurulan Malefiz küllere dönüşür. Aurora’nın gözyaşları küllere dökülürken,
Malefiz bir Phoenix olarak yeniden doğar. Ulstead askerleri geri çekilir. Peri formuna geri
dönen Malefiz, Lickspittle’den iğne ve lanetini yok ederek Kral John’u uykusundan uyandırır.
Suçunun cezası olarak kraliçeyi bir keçiye dönüştürür. Aurora ve Phillip evlendikten sonra
Malefiz vaftiz töreninde geri döneceğine söz vererek diğer kara feylerle birlikte ayrılır.
2. Filmin Ataerkil İmgeleri
Ataerkil zihniyet diğer bir deyişle erkek egemen anlayış kadınları ve diğer cinsiyet
tanımlamalarını “ötekileştiren”, ikincil kılan ve onlara tahakküm uygulayan bir sistemdir.
Her ne kadar “erkeğin kadına tahakküm kurduğu, baskıladığı ve sömürdüğü sosyal yapı
ve uygulamalar sistemi” (Walby, 1990, s. 20) olarak bilinse de baskı kurduğu sadece kadın
değildir, doğa, hayvan gibi tüm varlıklar bu baskıdan zarar görmektedir. Filmde aşağıdaki
temalarda tespit edilen ataerkil yapılanma ve imgeler çözümlenmektedir.
2.1. Otorite ve Güç Simgeleri
Filme bakıldığında içindeki ataerkil simgelerden en dikkat çekici olanı kale sembolüdür.
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Kale bir sembol olarak gücü, statüyü, yönetimi ve hiyerarşiyi simgelemektedir. Ayrıca
otoritenin de simgesi olan kale, bu açıdan eril bir görünüm arz etmektedir. Ülkenin yönetimi,
kurallar, resmi makamlar, saygınlık sadece kale içindedir ve burası ülkenin en görkemli,
en merkezi yeridir. Kale, çevresindeki dağlara kafa tutarcasına büyük inşa edilir, devasa
taşlar kullanılır ve mimarisinde keskin bir görünüm benimsenir. Bu tıpkı ataerkil anlayışta
erkeğin; evin direği, otoritesi, saygını ve kural koyucu olması gibidir. Dolasıyla kale sembolü
ile kadın/doğa arasında bir hiyerarşi ve tahakküm ilişkisi vardır.
Benzer şekilde filmde de önce Kral Henry’e sonra Stefan’a ait olan kale ataerkil sisteme
ait olan unsurları temsil etmektedir. Gerilim müziği eşliğinde karanlık, puslu bir atmosferde
kameranın yakın çekime almasıyla kale sahnesi filmde ilk kez bu şekilde görülür (Bkz.
Görsel1).

Görsel 1. Kral Henry’nin kalesi (Malefiz, 2014).
Diğer yandan filmde kale sembolü, kamusal mekanın sahibi olan kral, danışmanları,
askerleri olmak üzere en çok erkekler ile gösterilmektedir. Bu sahnelerde erkekler güçlü,
ciddi ve sinirli karakterler olarak yer almaktadır. Kale içinde gösterilen bir sahnede Kral
Stefan’ın Malefiz’e diz çökmesi ve büyüyü kaldırmayı istemesi kral danışmanları tarafından
yadırganmaktadır. Zira bu diz çöküş ve yalvarış kalenin temsil ettiği otoritenin ve tahakkümün
devamlılığı için tehdit edici bir unsur olarak görülmektedir.
Ayrıca yine kalenin çevresine bakıldığında ne bir dağ ne de bir ağaç görünmektedir.
Kale, civarın en görkemli yapısıdır, zirvededir ve altındakilere hükmetmektedir. Sadece
hükmedemediği tek yer olan Moors ülkesi, aksine, varlıkların doğayla bir bütün halinde
yaşadıkları, kast sisteminden çok dayanışmanın hakim olduğu bir ormandır. Malefiz,
bu ormanın koruyucu perisidir ve kanatlı bir varlık olarak gökyüzünde uçabilmekte ve
ağaçlarda uyuyabilmektedir. Ormanda yöneticiden çok koruyucu bir vazife edinmiş olan
Malefiz, ataerkinin sembolü olan kaleye sahip değildir (Bkz. Görsel2).
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Görsel 2: Moors (Malefiz, 2014).
Malefiz: Sakın yaklaşmayın!
Kral: Bir Kral kanatlı bir elften asla emir almaz (Askerler güler).
Malefiz: Sen benim kralım değilsin (Malefiz, 2014).

66

İkili arasında geçen bu diyalogda Malefiz’in kralın tahakkümünde olmadığı ve ona boyun
eğmeyeceği vurgulanır. Bu açıdan Moors ülkesi kalesiz, kimsenin tahakküm uygulamadığı,
doğayla bütünleşmiş bir sisteme sahiptir. Ancak erkek egemenliği, güçlü kadınların varlığını
kabul etmemekte ve bu kadınlar yetkilerini, egemenliklerini kaybetmekten korkan erkekler
için tehdit haline gelmektedir.
Öte yandan otoriteyi simgeleyen Kral Henry, söylem ve eylemleri ile ataerkil bir görünüm
kazanmaktadır. Moors’da Malefiz’in giderek artan gücünü duyan Kral, askerleriyle birlikte
kimsenin girmeye cesaret edemediği Moors’a saldırıya geçer. Kral, kendi egemenliğine
tehdit olarak gördüğü hem kadını hem doğayı kontrol altında tutmaya çalışarak gücünü aşan
herhangi bir güç ya da şeyden nefret eden katı şovenist görüşün sembolü haline gelir. Başka
bir sahnede, iki krallık arasında geçen mücadelede Kral Henry ağır yaralanır. Oğlu olmayan
Kral, varisi olarak kızını değil, hem tahta geçecek hem de kızıyla ilgilenecek kişiyi seçmek
ister: “Kanatlı yaratığı öldür. İntikamımı al ve ben öldüğümde tacı sen giy!” (Kral Henry,
Malefiz, 2014). Buradan da anlaşılacağı üzere ataerkil dünyada prensesler kazanılacak bir
taht için bir basamak ya da sadece elde edilecek bir ödül için önem arz etmektedirler.
2.2. Ataerkil Pazarlık
Filmin ikinci serisinde Ulstead kraliçesi Ingrith’in de bir dönüşüm geçirdiği ve öfkeli bir
kadına dönüştüğü görülür. Ancak bu öfke feminist bir öfke değil, tam olarak güç hırsından
dolayı “ataerkil pazarlığa” dönüşen bir durumdur. Kandiyoti’ye göre (2015) ataerkilliğin
farklı biçimleri kadınlara farklı “oyun kuralları” sunar. Baskı karşısında kadınlar,
güvenliklerini artırmak ve hayat koşullarını iyileştirmek için, etken ve edilgen direniş
stratejileri geliştirirler. Kadınların açıkça kendi aleyhlerine olan bazı normlara uyması,
bazen sadece bir hayatta kalma stratejisidir. Belli ataerkil kuralları yeniden üreten kadınlar,
başka ataerkil dayatmalara karşı çıkıp onları dönüştürebilirler.
Kraliçe, Aurora’ya gençken ailesinin krallığının Moors’a komşu olduğunu; çetin bir kışta
ekinleri harap olunca insanların açlık çektiğini ve barışçıl babasının, ağabeyini Moors halkı ile
pazarlık yapması için gönderdiğinde öldürüldüğünü; korkak halkın kralı tahttan indirdiğini,
ülkenin kaosa sürüklendiğini ve kendisinin de sürgün edildiğini söyler. Sürekli hoşgörü ve
nezaketten bahseden başka bir zayıf kralla, Ulstead kralı John’la, evlenmek zorunda kaldığını
anlatır. Her ne kadar oğlu Philips ve Aurora’nın evliliğini onaylamasa da kraliçe olabilmenin
sağladığı statü ve özerkliği devam ettirebilmek adına kral ve oğluna karşı bir tür ataerkil
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pazarlığı sürdürmektedir. Ingrith, barışın aslında sanıldığı gibi mutluluk getirmediğini
düşünmektedir ve krallığı çöküşe sürükleyeceği paranoyasıyla onu korumaya çalışmaktadır.
Ayrıca gizli gizli plan yaparak Moors halkından intikamını almak için uğraşmakta ve tüm
Moors halkını öldürmeyi hedeflemektedir.
2.3. Yabancılaşma
Marksist teoriye göre yabancılaşma iki şekilde gerçekleşmektedir. Bunlardan ilki insanın
emeğine yabancılaşması, ürettiğinden kopmasıdır. İkincisi ise insanın hem doğaya hem
de kendine yabancılaşmasıdır ki insan kendinden, başkalarından ve anlam duygusundan
kopmuş demektir. Filmin ikinci serisinde oğlunu Aurora ile evlendirecek olan Kraliçe
Ingrith, “Kraliçe olabilirsin ama çok gençsin. İnsanlara hükmetmek saçında çiçeklerle yalın
ayak koşmaktan biraz daha karmaşık bir şeydir” (Malefiz, Kötülüğün Gücü, 2019) sözleriyle
yirmili yaşlardaki Aurora’nın bu unvana layık olmadığını düşünmektedir. Aslında Aurora
da kalede onlarla birlikte olmaktan mutlu değildir: “Bu mücevherler, saçım, bütün kurallar
sanki nefes alamıyorum artık Moors kraliçesi gibi kendimi hissetmiyorum. Farklı biri gibiyim”
(Malefiz, Kötülüğün Gücü, 2019) sözleriyle kendisine yabancılaştığını ima etmektedir. Zira
krallığın yüklediği tüm bu anlamlar onun özgürlüğünü kısıtlamaktadır. Düğününde perilerin
diktiği gelinliği giymemesi ve kraliçenin kendi gelinliğini ona giydirmesi onu artık ikincil bir
nesne konumuna indirger (Bkz. Görsel 3). Görüldüğü gibi ataerkil kurallar ve düzenlemeler
kadını kendi doğasına yabancılaştırmakta ve onu zorunlu bir değişime maruz bırakmaktadır.

Görsel 3: Kraliçenin gelinliği (Malefiz Kötülüğün Gücü, 2019).
2.4. Distopik Bir Kurgu Yaratarak Kadını Kötüleme
Ayrıcalıklı bir sınıfın ya da totaliter yönetimin etkin olduğu distopik kurgularda,
bireylerin çeşitli yönlendirmeler, sansür ve kurmaca gerçeklik ile en iyi ve en adil hayat
içinde yaşadıkları düşüncesi aşılanarak yönetime bağlılıkları sağlanmaktadır. Dahası
yönetim, vatandaşların bütün sorunların kaynağını karşıt görüşteki düşmanlar olduğuna
inandırarak bağların kuvvetlenmesini hedeflemektedir (Başaran, 2007, s. 81).
İyi bir liderin özelliği nedir biliyor musun Aurora? Halkına korku
salma yeteneği ve korkuyu düşmanlarına karşı kullanmak. Kötü
cadı ve lanetlediği prenses hikayesini ben yaydım. Uyuyan Güzeli
kimin uyandırdığı önemli değildi. Hepsi çok korkunçtu ve hikaye
efsaneye dönüştü. Biliyorum canavar olduğumu düşünüyorsun
ama ben krala, Malefiz’e ve oğlum Philip’e ne yaptıysam Ulstead
için yaptım (Kraliçe, Malefiz, Kötülüğün Gücü, 2019).
Kraliçenin bu sözleri aslında toplumda kaygı, korku ve güvensizlik ortamı yaratarak
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otoritesini güçlendirmeye çalışma girişimleridir. Moors’un kanatlı canavarlarla ve katil
ağaçlarla dolu bir yer olduğunu, Malefiz’in insanları öldürüp orduları yıktığını ve hikayenin
böyle olduğunu söyler. Böylece halk kötülüğün efendisi sandığı, Moors’un koruyucusu
Malefiz’den nefret eder hale gelir. Öte yandan filmde, hikayenin her zaman bilinmeyen, peri
kızı Malefiz’in intikamcı bir büyücüye dönüşmesinin nedeni izleyicilere sezdirilir. Malefiz’in
siyah ve koyu renkli elbisesi, onu bir cadı ve suçlu olarak tanımlamak için yeterliyken, Kral
Stefan’ın masum ve asık suratı, onu haksızlığa uğrayan iyi kişi olarak tanımlamak için yeterli
görülmektedir. Böylece Stefan, “femme fatal” bir kadın Malefiz tarafından tuzağa düşürülen
iyi bir erkek olarak tasvir edilmektedir.
2.5. Sanayileşmenin Sembolü: Demir
Filmdeki önemli bir simge olarak demir, ataerkil sistemde taşıdığı önem gereği
erkeği ve onun gücünü temsil etmektedir. Foucault’ya (2019, s. 316) göre disiplin ne bir
kurum ne de bir aygıtla özdeşleşebilir: o bir iktidar tipi, iktidarı icra etmenin bir tarzı olup
koskoca bir aletler, teknikler, usuller, uygulama düzeyleri, hedefler bütününü içermektedir,
o bir teknolojidir. Demir, tarımda makineleşmeyi, özel mülkiyeti ve böylece kadınları
maddi olarak kocalarına bağımlı kılan ataerkil sistemin sanayileşmesini imlemektedir.
Ayrıca demir, erkeğin kapitalist sistemdeki hegemonyası ve bant işçiliği gibi alt düzey
işlere maruz bıraktığı kadınları anımsatmaktadır. Kadınlar sanayileşmeyle hem evlerinde
çocukların ve ev halkının bakımından sorumlu tutulmuş hem de -belki de- tek kamusal
alanları olan fabrikalarda düşük ücretle çalışmaya mecbur bırakılmışlardır. Bunun yanında
makineleşmeyle birlikte doğanın tahribi, çevresel atıklar, nükleer kimyasal maddelerle doğa
ve canlıların katli gibi durumlar demirin ataerkil sistemdeki kullanımını temsil etmektedir.
Campbell’e (2014: 15) göre Demir Çağı ile birlikte Ana-Tanrıça mitolojisi ve kozmolojisi
ataerkil savaşçı kabileler tarafından değiştirilmiştir. Böylece demir ve kırmızı rengi, dişil
tanrıça ile bağını yitirerek, savaşın ve eril gücün simgesi haline gelmiştir. Ayrıca artık bu
simge, Tanrıça için değil imparator için savaşmanın simgesidir (Yıldırım, 2017, s. 7).
Bu söylemler ışığında, demirin filmdeki kullanımının erkekle özdeşleştirildiği ve
bu metalin dişi bir fey olan Malefiz’e zarar verdiği görülmektedir. Diğer yandan Malefiz’in,
kanatlarını çalan Stefan’dan öç almak için kızına yaptığı büyüde de demir motifi ön plana
çıkmaktadır. Kral Stefan’ın kızı Aurora, elini bir çıkrığa batıracak ve sonsuz bir uykuya
dalacaktır (bkz. Görsel 4). Burada açık bir şekilde “Uyuyan Güzel” masalına gönderme
yapılmaktadır. Ancak burası ilerleyen sahnelerde filmin ayrım noktası olarak ortaya
çıkacaktır. Ayrıca Moors ülkesine kılıç ve kalkanlarla açılan savaş, makineleşmeden sanayiye
ve teknolojiye kadar demirin (ataerkil sistemi güçlendiren) eril kullanımının, kadınlara ve
doğaya verdiği tahribatına gönderme yapmaktadır.
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Görsel 4: Aurora eline çıkrığa batırmak üzere (Malefiz, 2014)
Bir başka sahnede intikam öfkesiyle yanıp tutuşan Stefan, “Nasıl bir hismiş ha! Sana ait
olmayan bir dünyada kanatsız peri yaratığı olmak?” (Malefiz, 2014) diyerek üzerinde demir
bir ağ ile acı çekip yerde kıvranan Malefiz ile güç yarışına girip onu fethetmenin ve kadın
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üzerindeki güç gösterisinin ve istismarın zaferini yaşamaktadır. Ancak Malefiz Aurora’nın
ondan çalınan kanatlarını özgür bırakmasıyla yeniden eski gücüne ve beden bütünlüğüne
kavuşurken arzuladığı barışı sağlamak için mücadelesini devam ettirir.
Filmin ikinci serisinde tıpkı Stefan gibi Kraliçe Ingrith de iktidar ve gücü elinde tutmak
için mücadele vermektedir. Kralın aksine kraliçe savaş ganimetlerinden gelen silahları
tedbir amaçlı saklar. Saraydaki gizli bir bölmede demir ustalarını çalıştırıp Malefiz’i yok
etmek için planını işletir. Aynı zamanda kraliçenin, kanatlarını kopararak hizmetçi yaptığı
peri Lickspittle de insanların Moors’dan getirdiği denekleri kullanır. Düzenlenen akşam
yemeğinde Kraliçe Ingrith, Kral John’u çıkrık iğnesiyle lanetler ancak herkese bunun
Malefiz’in büyüsü olduğunu söyler. Böylece her zaman barış yanlısı bir tavır sergileyen kralı
geri planda tutarak amacını gerçekleştirmeye çalışır. Filmin sonunda Lickspittle “lanetler
son bulmaz sadece bozulur” (Malefiz, Kötülüğün Gücü, 2019) diyerek hiç huzur getirmeyen
bu iğneyi Malefiz’e teslim eder ve Malefiz’de o iğneyi yok eder (Bkz. Görsel 5).

Görsel 5: Çıkrığın (iğnenin) yok edilişi (Malefiz Kötülüğün Gücü, 2019).
Bir başka sahnede de demir metaforunu Moors halkını zehirleyen iksirde görmek
mümkündür. Filmin ikinci serisinde şatoda Philip ve Aurora’nın düğünü için herkesin
davetli olduğu duyurulur ve düğüne gelen Moors halkı bir şapele kapatılıp tuzağa düşürülür.
Lickspittle’in peri mezarlarında yetişen mezarlık çiçeklerinden elde ettiği peri esansının
demir tozuyla karıştırmasıyla elde edilen toz ile tüm Moors halkı yok edilmeye çalışılır (bkz.
Görsel 6). “Sonunda Moors benim olacak artık periler olmayacak” (Malefiz, Kötülüğün Gücü,
2019) diyen Kraliçe Ingrith aslında daha öncesinde insanın insana ve doğaya karşı başlattığı
katliamı devam ettirmektedir.
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Görsel 6: Lickspittle ve peri esansı üzerine çalıştığı zehir (Malefiz Kötülüğün Gücü, 2019).
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Filmin ikinci serisinde, kara feylerin bir üyesi olan Borra, insanlar “topraktan demir
çıkardılar kılıçlar, kalkanlar yaptılar bizi yer altına sürdüler ama bu (Malefiz’i yaralayan
demir bilyeyi göstererek) bizi bitirir” (Malefiz, Kötülüğün Gücü, 2019) derken kabilenin
üyelerini savaşmak için azmettirmeye çalışır. Ancak liderleri Conall ise sayıca üstün olan
insanlarla girilen savaşı kazanamayacaklarını ileri sürer. Ayrıca insanlardan saklanmak
zorunda kalmadan, korku ve savaş olmadan var olabilmenin yolunu bulmanın peşindedir.
Zira insanlar dünyanın her bir köşesine yayıldıkça bir mağaraya saklanan kara feyler burada
sürgün hayatı yaşarlar.
3. Filmin Ekofeminist ve Feminist İmgeleri
“Ekofeminizmin radikal biçimi, batı kültüründe kadın ve doğanın
karşılıklı olarak ilişkilendirildiği ve değersizleştirildiği
ve doğrudan siyasi eylem yoluyla
yükseltilip özgürleştirilebileceği
algısına bir yanıttır” (Merchant, 2010: 293).
Filme ekofeminist perspektiften bakıldığında, filmin başrolünün, doğayla bütünleşik
sihirli güçleri, hayvansı boynuzları ve kanatları olan bir dişi fey (peri) rolünde olduğu görülür.
Üstelik ağaçları iyileştirdiği, ülkesinin yöneticiliğini değil, koruyuculuğunu üstlendiği ve
tüm canlılara eşit ve sevgi dolu yaklaştığı görülmektedir. Dolayısıyla bu özellikler ve edimler,
feminizm, ekofeminizm ve kadın-doğa ilişkisi için önemli ipuçlarıdır. Buna ek olarak,
Malefiz’in kanatlarını kaybetmesinin ve Mors ülkesinin tahribatının sebebi bir erkektir
(filmde patriyarkayı temsil eder). Bu sebeplerden dolayı Malefiz filmi, ekofeminist bir
izlekte çözümlenmeye izin verir.
3.1. Malefiz’in Fiziksel Görünümü ve Büyüsü
Ekofeminizm bağlamında filmde en dikkat çekici sembol, Malefiz’in görüntüsüdür. Dişi
bir fey olan Malefiz, hayvanlardakine benzer ihtişamlı kanatları ve boynuzlarıyla insandan
farklı görünen bir varlıktır. Slav mitolojisine ait olduğu düşünülen, bilginlik ve bilgeliğin
sembolü olarak bilinen Gamayun, normalde kadın başı ile büyük bir kuş olarak tasvir edilir
ki Malefiz’in kanatlı bir yaratık olması bunu imler. Hatta Malefiz’in filmin sonunda, soyundan
geldiği boynuzlu bir Anka kuşuna, Phoenix’e dönüşmesi tam olarak bu mitolojik kuşta
kendisini bulur (Bkz. Görsel 7). Phoenix, Doğu anlatılarında “Anka” veya “Simurg” adıyla
bilinir; kendi küllerinden yeniden doğan, olağanüstü yeteneklere sahip bir kuştur. Malefiz’in
devam filminde de “Phoenix” sözcüğü kullanılır. Onun ikonik görüntüsü; mutluluğu, refahı
ve uyumu temsil eder. O aslında barış için bir elçidir ve güzel melodiler söyler. Rusya’da
ise Gamayun, her şeyi bilen bir peygamber olarak kabul edilir. Malefiz, barış yanlısı tavrı,
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olağandışı özellikleri ve bilgisiyle adeta insanüstü bir varlıktır. Ayrıca Malefiz, Roma
mitolojisinde “Victoria” olarak da bilinen, Yunan mitolojisinde çok hızlı koşma ve uçma
yeteneğine sahip, insan görünümündeki zafer Tanrıçası Nike’nin, şefkat ve gücü aynı anda
birleştiği boynuzlu peri olarak ideolojik yansımasıdır.

Görsel 7: Gamayun ve Malefiz’in benzerliği (Malefiz Kötülüğün Gücü, 2019).
Yunan mitolojisinde dünyayı, yeri ve toprağı simgeleyen, bir tanrıdan ziyade, kozmik
bir varlık olan Gaia, bütün ögelerin kaynağında bulunan ana ilkedir. Gaia, evreni bir düzen
yöntemine göre meydana getiren ve düzensiz boşluktan çıktıktan sonra dişi-erkek birleşme
yoluyla evrenin kendisini ve tanrılarını yaratır. Malefiz, bir bakıma Gaia gibi yeniden doğum
gücünü elinde bulunduran insan ve doğa arasında kozmik bir varlık olarak belirir.
Malefiz’in kanatları, onun doğayla olan bağını göstermesi, ataerkil sisteme karşı
duruşunu imlemesi bakımından da önemlidir. Kral olabilmek için Stefan’ın onun kanatlarını
çalması, onu bu bağdan koparır ve erilleştirir. Ana akım sinemadaki sevdiği adam tarafından
kandırılan, içinde intikam ateşiyle yanıp tutuşan kadın figürü burada da ortaya çıkmaktadır.
Ayrıca Malefiz, kanatsız kaldığında boynuzları ve kıyafeti doğanın rengi olarak tanımlanan
yeşil tonundan siyaha doğru geçiş yapar. Ardından kendisine ağaçtan bir taht yaparak,
öfkeli bir yaratığa dönüşür. Üstelik de artık özünde karga olan, her şeye dönüşebilen ancak
sahnenin çoğunda erkek olarak karakterize edilen bir yardımcısı, Diaval, vardır. Tüm bu
ataerkil yapılanmanın tek sebebi vardır: kanatlarından koparılışı. Malefiz’in kanatları onu
koruyan bir kalkan, doğaya ait oluşunun bir ispatı ve özgürlüğünün bir aracıdır. Ancak
Malefiz; yeşil gözleri, uzun saçları, fit bedeni, belirgin elmacık kemikleri, beyaz ve pürüzsüz
teniyle Batılı anlayıştaki ideal kadını yansıtmaktadır (bkz. Görsel 8). Ayrıca filmde geçen
yaklaşık 20 yılı aşkın sürede hiçbir yaşlılık belirtisi göstermemektedir. Kadın bedeninin
erkeğin bakışına hitap eden cinsel bir obje/nesne olarak sunulması kadının duygu, düşünce
ve kişiliğini yok sayarak onu salt bir araç/meta konumuna indirgemiş olmaktadır.

Görsel 8: Malefiz (Malefiz 2014).
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“Aydınlanma düşüncesinin doğayı ve hayvanları insandan daha aşağı varlıklar olarak
görmesi ve insan için keşif aracı hâline getirmesi ve kadınların erkeklerden daha aşağıda
konumlanması, ekolojik görüş ile feminizmin bir başka ortak noktasıdır (Özdemir ve
Aydemir, 2019, s. 268). Zira doğanın bir parçası olan hayvanların sömürülmesine, tahakküm
altına alınmasına, meta olarak tüketilmesine bir karşı duruş olarak ekofeminizm ataerkil
güçlerle mücadele etmektedir. Filmde insandan öte bir varlık olan Malefiz’in en önemli
özelliği ağaçları iyileştirebilmesi ve doğadaki elementleri kullanarak büyü yapabilmesidir.
Malefiz bu şekilde doğa ile bütünleşmiş bir halde ağaçlarla arkadaşlık yapmakta ve
karşılıklı olarak ağaçlar da ona hizmet etmektedir. Bu tıpkı, Malefiz, “Ortaya çıkın, direnin
benimle!” (Malefiz, 2019) dediğinde beliren kocaman bir kuvvetin Kral Henry’nin ordusunu
geri püskürtmesine benzer.
Filmde dikkat çeken bir başka imge ise Malefiz’in büyü yaparken kırmızı, siyah ya da
beyaz renk yerine yeşil rengin ortaya çıkmasıdır. Kırmızı kan ve savaşın; siyah gizemin,
kasvetin, kötülüğün, beyaz saflığın, bakirliğin, masumiyetin rengi olarak ana akım sinemada
yer aldığından yeşil rengin doğayı, barışı, ekosistemi temsil etmesi filmin ekofeminist
izleğine uygun görülmüştür. Aurora fiziksel olarak büyüdükçe, peri anne Malefiz de ruhsal
olarak büyür. Böylece Malefiz’in büyüsünün rengi de yeşilden altın rengine dönüşür.
3.2 Malefiz’in Karakteristik Özellikleri
Malefiz, kanatlarının koparılışından sonra intikam ve nefret dolu, duygusuz bir görünüme
sahipken, Aurora’nın büyümesiyle ve aralarında kuvvetli bir bağ oluşmasıyla nazik, sevecen
ve şefkat dolu bir Fey’e dönüşür. Öte yandan Moors’un koruyucusu olmasına rağmen,
kendisini asla Moors Kraliçesi olarak ilan etmez ve yaratıkları önünde eğilmeye zorlamaz.
Stefan’dan intikam almak için bebek Aurora’ya büyü yapar. Ancak kalbi hala kötü değildir
hatta bir kuzgunu ölümden kurtararak onu insana çevirir ve ondan kanatları olmasını
ister. Stefan, çocuğunun güvenliğini gizlice perilere emanet ederek 16 yıl kızının uzak bir
kır evinde yaşamasını sağlar. Ancak periler görevleri için yetersizdirler. Aç olan bebeği
beslemesi ve uyutması için Diaval’i görevlendirir. Uçurumun kenarından düşmek üzereyken
ağacın dallarını uzatarak onu kurtarır. Kısacası bir gölge gibi sürekli onu takip eder ve her
an Aurora’nın yanında olur. Böylece onun büyüdüğüne ilk elden tanık olur. Yüzeysel olarak,
Malefiz sert ve kalpsiz gibi davranıp ona “böcek” diye hitap etse de aslında Aurora için evlat
sevgisi beslemektedir.
Başarısız bir şekilde kendi lanetini ortadan kaldırmaya çalışan Malefiz “gerçek aşkın
öpücüğünü” yönetmeye çalışarak, Aurora’yı uykusundan kurtaracağını düşündüğü prens
Philip’i Kral Stefan’ın şatosuna götürür. Diaval, “Muhafızları geri çektiler. İçerde seni bekliyor.
O surlardan içeri girersek, asla canlı çıkamayız!” diyerek uyarır. Malefiz “O zaman gelme! Bu
senin savaşın değil” ifadesiyle ölmekten korkmayan gözü kara güçlü kadının, ataerkil uyarıya
karşı gelişini vurgulamaktadır.
Philip’in ailesiyle tanışmak için şatoda düzenlenen akşam yemeğine “annesi” olarak
Malefiz’in katılmasını isteyen Aurora bir yandan da Philip’in ailesinin daha rahat edeceğini
düşünerek Malefiz’in boynuzlarını saklaması için ona siyah bir tül getirir. Malefiz, bir fey
olarak insanlarla yenecek bu yemekte Aurora’yı kırmaz ve onun istediği şekilde yemeğe
katılır. Aslında burada kendi doğasına göre hareket etmez, bir insan gibi giyinmiştir ve
öyle davranmaktadır. Ancak akşam yemeğinde Ingrith sürekli geçmişi sorgulayan imalı
ve iğneleyici ifadelerle Malefiz’i kışkırtmaya çalışmakta ve ortamı gerginleştirici bir tavır
sergilemektedir.
“Harika bir iş çıkarmışsın Malefiz. Bu çocuğu büyütmek için doğana
karşı gelmişsin. Ama artık Aurora sonunda gerçek aile sevgisini
tadacak. Gerçek anne sevgisini! Çünkü hayattaki tek pişmanlığım
bir kız evladımın olmamasıydı. Ama bu gece her şey değişti. Bu gece
Aurora artık benim kızım oldu” (Malefiz, 2019).
Ingrith’in yukarıdaki sözleri bardağı taşıran son damla olur ve Malefiz başındaki başlıktan
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kurtularak, kanatlarını açar, yeşil büyülü rengini etrafa saçar ve tüm ihtişamıyla öfkesini
gösterir. Aurora’ya düğünün iptal olduğunu söyler ve eve geri dönme konusunda ısrar eder
ancak Aurora kalede kalmayı tercih eder. Bu durum Malefiz’in, “Yaşlanınca burada Moors’da
seninle yaşayacağım. Böylece birbirimize bakabiliriz!” diyen Aurora’yı kaybettiğinin farkına
varmasını sağlar. Ancak onlara bir kötülük yapmaz, sadece orayı terk eder.
3.3 Dönüşüm ve Feminist Öfke
Ataerkil toplumlarda, öfkenin de bir toplumsal cinsiyeti vardır ve bu duygu durumu
erkeklere uygun görülmüştür. Lerner (1999) bir kadının öfkelenmesinin ve onu öfkelendiren
faktörlerin farkına varmasının dönüştürücü bir güce sahip olduğunu çünkü kadının, onu
öfkeye sürükleyen koşulları değiştirmeye başladığında, kendisi de bir değişime gireceğini
ve onun için tanımlanan rollerin dışına çıkacağını öne sürmektedir.
Stefan’ın Malefiz’e karşı ihaneti, onun kadınlığa, duygusallığa, sevecenliğe ve anneliğe
karşı her anlamda kara ve karanlık biri olmasına neden olur. Filmin verdiği örüntüde kurban,
kadın kahramandır ve kötü olan, onu mahkum eden geleneksel, ataerkil kültürel sistemdir.
Malefiz bir periden, insan ırkına karşı kötü niyetle dolu kara ve öfkeli bir varlığa dönüşür.
Malefiz, Moors bir daha insanlardan zarar görmesin diye doğa ile uyumlu olarak kendine
has dikenli duvarlar örer ve bir taht kurar. Kralın ve Stefan’ın hem doğa hem de Malefiz
üzerindeki sert baskısı, onun fedakarlığını ortadan kaldırır.
Malefiz, dostluk ve sevgilerinin simgesi olarak Stefan’ın ona hediye ettiği kolyeyi çıkarır,
intikam almaya yemin eder. Ancak filmin ilerleyen sahnelerinde merhameti buna baskın
gelir ve kötücül bir varlığa dönüşemez. Zira Stefan’ın kızı Aurora’ya yaptığı büyü, onun 16.
yaş gününde eline çıkrığa batırması ve derin bir uykuya dalmasıdır. Bu büyüden ilerleyen
yıllarda Malefiz pişman olur ve büyüyü geri almaya çalışır.
Filmin ikinci serisinde kara fey Conall’ın öldürülmesinden sonra kara feyler insanlara
savaş açar. Aurora’nın daha önce “Dünyadaki kötülük sensin!” dediği ve dokunmaya izin
vermediği Malefiz’e “sen annemsin” sözlerini söylemesi kraliçenin eline anlık bir fırsat
geçirir. Kraliçe, içi perileri yok eden karışımla dolu olan oku fırlatarak onu bir kül yığınına
dönüştürür. Conall daha önce kara feylerin soyunun Anka Kuşundan gelip yüzyıllar içinde
evrildiklerini söylemiştir. Malefiz’in onun soyunun sonuncusu olduğunu ve onun kanını
taşıdığını, elinde yaşamın ve ölümün gücü olduğunu, yıkımın ve yeniden doğumun en büyük
gücünü taşıdığını belirtmiştir.
Aslında Malefiz insanlara karşı intikam ve nefretle doluyken kendi acısının ortasında
sevgiyi bulup Aurora’yı büyüterek bu dönüşümü gerçekleştirmeyi başarır. Bu dönüşüm
onun küllerinden yeniden doğuşuna neden olur. “Mitoloji ve dinlerde inisiyasyon, tekamül,
ölerek dirilme, ya da dönüşüm olarak ifade edilen, yetkin bir bilinç durumuna sıçrama,
beden bilinçten tanrısal bilince yükselme, kendinden yeni bir kendin yaratmadırˮ (Yıldırım,
2017, s. 8). Malefiz de burada tekrar bir dönüşüm geçirir, ancak bu olumlu yöndedir ve artık
daha da güçlenmiştir.

Görsel 9. Diaval (Malefiz, 2014).
Malefiz’in kurtardığı kuzgun Diaval da (bkz. Görsel 9) aslında dönüşümün başlangıcını
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simgelemektedir. Bu durum büyüsünün rengi ile somutlaşmaktadır: büyüsü altından yeşile
değişir. Geleneksel olarak altın rengi sevgiyi, şefkati, bilgeliği, tutkuyu, refahı ve aydınlatmayı
sembolize ederken yeşil, açgözlülük, kıskançlık ve yenilenme gibi olumsuz duyguları
simgelemektedir. Şamanik güçleri sembolize eden totem hayvanlardan biri olan kuzgun;
şifa, koruma, sihir, oluşturma, bütünleme, içsel yolculuk ve hayvan ruhları dönüşümünün
ifadesidir. Kuzgunun siyah tüyleri, gizemi ve öteki aleme gidecek olan yolu gösterir (Ercan
Uyulan, 2015). Sadece kötülüğün göstergesi olarak siyah değil, aynı zamanda kötü şansın da
simgesi olan kargadan, güvercin gibi barış veya saflığın simgesi olarak hiç bahsedilmemiştir.
Bunların aksine filmde bir kuzgun olan Diaval, Malefiz’e kötü bir mesaj iletmez, aslında her
zaman iyilik ve esenlik haberlerini getirmektedir: Kral Stefan’nın taç giyme töreni, Prenses
Aurora’nın doğum haberi, Philips’in Aurora’ya evlilik teklifi ve düğün haberi gibi.
3.4 Cinsinsiyet Ötesi ve Eşitlik
Ataerkil anlayışta kadınlar beden, doğa, duygu, öznel ve yumuşak, erkekler ise
zihin, kültür, akıl, nesnel ve katı fikirli olmakla ilişkilendirilmektedir. Bu ikili karşıtlık,
insan krallığını kültür ve gerçeklikle, Moors’u ise doğa ve gizemle ilişkilendirmektedir.
Ancak Moors’da cinsiyete dair herhangi bir sosyal yapılanma, yasal düzen ya da bir lider
yoktur. Wendranirsa’ya (2014) göre Moors yaratıkları cinsiyet ideolojisinin değişimini
göstermektedir. Hayatlarında toplumsal cinsiyet inşasını içselleştirmezler. Moors yaratıkları
hiçbir yenilenme veya aile organizasyonu (özel ilişki) göstermezler. Ebeveynliği bireysel
olarak değil, ortak bir şekilde yapma eğilimindedirler. Moors yaratıklarının renkleri de
belirli klişeleri vurgulamamaktadır. Örneğin, mavi mutlaka erkekleri ve erkekliği temsil
etmezken pembe kadınları ve dişiliği temsil etmez. Böylece Moors, özgür ve barış içinde
yaşayan cinsiyet ötesi bir toplumu idealize eder.
3.5 Doğa ve Kadın Uyumu
Kültürel ekofeministler, hem fizyolojik hem de psikolojik olarak doğa ile daha samimi ve
yoğun paylaşımda bulundukları için kadınların doğayı kendi biyolojisine yerleştiren dünyaya
hayat verebileceklerine inanırlar. Filmde ekofeminizme gönderme yapan imgelerinden
birisi de hava durumu ve mevsimlerdir. Malefiz çocukken ve kanatlarını kaybedene kadar
Moors çiçeklerle bezeli, güneşlik, aydınlık bir yer iken; Stefan’ın kanatlarını çalmasından
sonra onun iç dünyası gibi karanlık, soğuk, yer yer buzla kaplanmış, yapraklarını kaybetmiş
ağaçlarla dolu soluk bir orman görünümüne bürünür. Malefiz, kanatlarına kavuştuktan
ve Aurora ile Moors’a döndükten sonra ise ülkede yine ilkbahar havası esmeye başlar. Bu
birliktelik, kadınların ve doğanın egemenlik altına alınmasını bütüncül olarak değerlendiren
ekofeminizmi imlemektedir.
Filmde gösterilen çevresel ortam da Malefiz’in kederini ve öfkesini yansıtmaktadır:
öfkelendiğinde çevresi kararır ve bulutlanır. Öte yandan Aurora’nın, peri annesi Malefiz
tarafından lanetlendiği gerçeğini öğrendiğinde babasının sarayına kaçmasıyla yine aynı
kasvetli ortam oluşur ve izleyiciye kötü bir şey olacağına dair ipucu verilir. Philip’in Aurora’ya
evlilik teklifi edeceği gün ise doğanın uyanışının her detayı kameraya yansıtılmakta ve
güneşli bir ilkbahar sabahı atmosferi yaratılmaktadır. Aurora’nın Malefiz ile ilişkisi, onun
doğa ile olan yakın ilişkisini de etkilemektedir. Aurora’nın büyüyen yıllarında, her iki kadının
da paylaştığı ortam aşktan/sevgiden dolayı parlak, güneşli ve yeşil olarak gösterilmektedir.
Öte yandan, filmin ilk sahnesinde (bkz. Görsel 10) “Uyuyan Güzel” masalına bir gönderme
yapılarak, bu masalın yapı sökümünün yapılacağı, arka planının aydınlatılacağı ima
edilmektedir. Kadın sesi aracılığıyla bilgilendirme yapılan sahnede Disney’in de simgesi olan
kaleden Moors’a geçerken kamera yakın çekime girer ve günün de yavaş yavaş aydınlandığına
şahit olunur. Bu aslında yıllardır çocuklara okunan ve filmlere konu olan masala ve onun
kötü kahramanı olan Malefiz’in gerçek(!) hikayesine yolculuk yaparken düşüncelerimizin
aydınlanacağını ve ataerkil örüntülerin ardındaki niyetin fark edilebileceğini imlemektedir:
“Eski bir masalı size yeniden anlatalım; bakalım ne kadar iyi
biliyorsunuz: Uzun zaman önce birbirine düşman iki komşu krallık
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vardı. Aralarındaki anlaşmazlık öyle büyüktü ki sadece güçlü bir
kahramanın ya da korkunç bir zalimin onları birleştireceği söylenirdi.
Krallıklardan birinde sizin ve benim gibi insanlarla birlikte kibirli
ve açgözlü bir kral yaşardı. Hiçbir şeyden memnun olmayan,
komşularının zenginlik ve güzelliğini kıskanırdı. Diğer krallık olan
Moors’da ise türlü türlü tuhaf ve şahane yaratıklar yaşıyordu. Ne
Kral’a ne de Kraliçe’ye ihtiyaçları vardı. Birbirlerine güveniyorlardı.
Moors’daki büyük bir uçurumda, büyük bir ağaçta özel bir ruh
yaşardı. Onu bir kız sanabilirsiniz ama o herhangi bir kız değildi, o
bir periydi. Onun adı Malefizdiˮ (Malefiz, 2014).

Görsel 10: Filmin ilk sahnesi (Malefiz, 2014).
Filmin arka planında Malefiz’in hikayesini anlatanın, sonrasında Prenses Aurora’nın
kendisi olduğu öğrenilir ve bu konuşmacının sözleriyle dile getirilir. “Gördüğünüz gibi masal
pek de size anlatıldığı gibi değil. Çok iyi biliyorum çünkü Uyuyan Güzel dedikleri kişi bendim!”
(Malefiz, 2014) sözleriyle film, izleyiciye sunulmaya çalışılır. Burada yeniden anlatılan
“Uyuyan Güzel” masalının eski hikayesi olduğu açıkça ifade edilmektedir. Öte yandan
prensin öpücüğünün işe yaramaması sonucu lanetiyle uykuya dalan prensesi sonsuza dek
kaybettiğini düşünen Malefiz ancak kendi öpücüğü ile onu ölüm uykusundan uyandırır.
Malefiz’in Aurora’yı kendi lanetinden kurtarması daha sonra Aurora’nın Malefiz’in kanatlarını
serbest bırakarak babasından kurtarması ve filmin sonundaki Stefan-Malefiz kavgasından
Malefiz’in kurtuluşu, hem kadınların hem de doğanın şefkatini ön plana çıkarmaktadır.
3.6 Uyuyan Güzel Masalının Yapısökümü
Toplumsal cinsiyet kalıp yargılarına göre kadınlar her zaman duygusal, şefkatli, güçsüz
ve kırılgan gibi sıfatlarla tanımlanmışlardır. Filmde, Malefiz üzerinden bu inancın yıkıldığı
da görülmektedir. En çok Malefiz üzerinde etkisini gösteren bu temada onun çocukluğundan
itibaren sevgi dolu, eşitlikçi, nüktedan özellikleri ön plana çıkarılmaktadır. Malefiz, hükümdar
ve koruyucu lider olarak görüldüğü Moors adı verilen büyülü bir peri topraklarında sevgiyle
büyür. Moors’ta kural yoktur çünkü yerin doğası ve içindeki yaratıklar o kadar iyidir ki hepsi
sadece birbirlerine güvenir ve sürekli iyi geçinirler:
“Diğer krallıkta, Moors’ta, her türlü garip ve harika yaratık yaşıyordu
ve ne Kral ne de Kraliçe’ye ihtiyaç duyuyorlardı ama birbirlerine
güveniyorlardı” (Malefiz, 2014).
Masallarda veya ana akım sinemada kadın karakterler, iki prototipe indirgenerek
biçimlendirilirler. İyi olanların güzel, genç, makyajsız ya da hafif makyajlı ve savunmasız
olduğu görülür. Kötü karakterler ise çirkin, bencil ve büyücüdürler. Eğer güzel iseler
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de bu, onların hak etmediği bir özelliktir. Masalın sonunda cezalarını ya güzelliklerini
ya da hayatlarını kaybederek çekerler. Buna paralel olarak Malefiz, ilk önce iyi karakter;
kanatlarını kaybetmesinden sonra ise kötü karakter rolüne bürünür. Kadının “iyi” ve “kötü”
olarak sınıflandırılması, toplumun genel olarak kadınları nasıl gördüğüne ve yargıladığına
dair bir yapı olduğundan ataerkil toplumdaki cinsiyet inşasını temsil eder. Malefiz’in siyah ve
koyu renkli elbisesi onu cadı ve suçlu olarak tanımak için yeterli olmaktadır. Ancak Malefiz,
siyah rengin kötülüğün sembolü olduğuna dair tüm iddiaları reddederek iyiliği de içinde
barındırmaktadır. Daha sonra Aurora ile etkileşiminde aralarında oluşan sevgi bağından
dolayı tekrar iyi karaktere bürünerek sadece “Uyuyan Güzel” masalını değil birçok masalı
yapı söküme uğratır. Ana akım filmlerde aktarılan ileti, kadın olan iyi karakterlerin masalın
veya filmin sonunda mutlaka evlenmesi ve sonsuza kadar mutlu yaşamasıdır. Kadınlar bu
mutlu sonla bir statü kazanırlar ve erkek, evlilik yoluyla kadına bu statüyü hediye etmiştir.
Ancak burada filminin sonunda bir evlilik olmadığı gibi, Aurora, evlilik yoluyla değil,
Malefiz’in ona tacını vermesiyle iki ülkenin de kraliçesi olur. Kadının kurtuluşu yine kadınla
olmaktadır. Böylece kadın karakterlerin birbirleriyle yarışmaktan çok birleşme yolunu
seçtikleri görülmektedir. Filmlerdeki kadın kahramanın, travmalarını ve problemlerini
çözmek için erkeklerden yardıma ihtiyaç duyan bağımlı bir karakter olarak tasvir edilmediği
ve başka bir kadının yardımıyla yaşadığı sorunların üstesinden gelebildiği vurgulamaktadır.
“Gözden geçirilmiş bir peri masalı üretmenin amacı, yapımcının
eleştirel ve yaratıcı düşüncesini içeren ve izleyicilerin değişen
taleplerine ve zevklerine karşılık gelen yeni bir şey yaratmaktır.
Değişen değerlerin bir sonucu olarak, revize edilmiş klasik peri
masalı, okuyucunun geleneksel kalıplar, imgeler ve kodlar hakkındaki
görüşlerini değiştirmeyi amaçlamaktadırˮ (Zipes, 2013, s. 9).
Masalın revize edilmiş versiyonunda Malefiz, sadece filmin ismine sahip olmakla kalmaz,
aynı zamanda film üzerinde büyük bir yetkiye de sahip olur. Filmin yapımcıları, istendiğini ya
da sevildiğini hissettirmek için Malefiz’in kıyafetini siyahtan daha soft bir renge değiştirmez,
yüz ifadeleri yumuşatılmaz, aslında belirgin elmacık kemikleri ile tam olarak bir cadı gibi
görünür. Bu, postmodernist düşünce tarzına, siyah rengin kötülüğün rengi olmadığına, kötü
yüzün kötü ruhun sembolü olmadığına, birtakım şeyleri genellemenin ve sınıflandırmanın
doğru olmadığına ve tüm bunları yapı söküme uğrattığına işaret etmektedir.
Masal veya filmlerde klasik olarak aktarılan bir diğer ileti ise “gerçek aşk öpücüğüdür”. Bu,
aşkı cinsel bir eksende ele alan, erkek ve kadın ikiliğinde değerlendiren ataerkil zihniyetin
kandırmacasıdır. Aşk çok boyutlu bir kavram ve olgu olarak, içinde sadece cinsel eğilimi
taşımamakla birlikte yalnız kadın ve erkeğin aralarındaki cinsel bağı imlemez. Filmde
Aurora büyünün etkisiyle uykuya daldığında onu ancak gerçek aşkın öpücüğü iyileştirebilir.
Bu yüzden Prens Philip, Aurora’yı ilk gördüğünde etkilendiğinden dolayı onu öpmesi için
teşvik edilir. Ancak prenses uyanmaz ve burası filmin doruk noktası (climax) olarak herkesi
şaşırtır. Film bu sahnede toplumsal bir kalıp yargıyı kırmış ve çoğu sinema filminden farklı
bir duruş bir sergilemiştir. Aurora’yı uyandıran şey, Malefiz’in gözyaşlarıyla Aurora’nın
alnına kondurduğu öpücüktür. Filmde tüm çocukluğunu Malefiz ile geçirdiği için Aurora’yı
özverili bir şekilde seven bir kadın karaktere gerçek aşk öpücüğünün gücü verilir. Böylece
Aurora, Malefiz tarafından alnından öpüldüğü anda uyanır (Bkz. Görsel 11).

76

Yıl/Year: 2020 • Cilt/Vol: 3 • Sayı/Num: 5 • Güz/Autumn

Görsel 11: Malefiz’in Aurora’yı öptüğü sahne (Malefiz, 2014).
Burada olduğu gibi filmin çoğu sahnesinde öne çıkan tema olarak “kadın dayanışması”
Malefiz ve Aurora arasında baskın şekilde işlenmektedir. Aurora’nın Malefiz’in kanatlarını
kilitli yerden çıkarması ve böylece Malefiz’in öldürülmekten kurtulması bu dayanışmaya
en güzel örneklerden biridir. Bir başka dayanışma örneği ise, Malefiz’in Aurora’ya tacını
verip her iki ülkenin kraliçesi olarak onu Moors’a duyurmasıdır (bkz. Görsel 12). Aurora bu
durumu, “Sonunda krallığın masalda söylendiği gibi bir kahraman ya da bir zalim tarafından
birleştirilmediği idi. Bunu hem kahraman hem de zalim olan biri başardı. Onun adı elbette
Malefiz’di” sözleriyle açıklar. Burada, kadınlara toplumsal cinsiyet kalıp yargılarını yıkmaları
adına güzel bir kadın dayanışması iletisi vardır.

Görsel 12: Aurora taç giyer (Malefiz, 2014).
Malefiz, kanatlarını kesen, çeşitli saldırılarda bulunan Stefan’ı son anda öldürmekten
vazgeçer. Stefan’ın ölümü Malefiz’in elinden değil, kendi öfkesi yüzünden gerçekleşir. Stefan,
Malefiz’e saldırdığında dengesini kaybederek uçurumdan aşağı düşer ve ölür. Burada ölüm,
ana akım sinema ya da masalların aksine bir erkek ya da bir kadın aracılığıyla meydana
gelmez, kötüler cezalarını kendileri bulurlar. Filmin ikinci serisinde de masaldaki kötü
karakter imajı da filmde Malefiz’den alınarak Kraliçe Ingrith’e verilmiştir. Ancak yine
Malefiz, Kraliçe Ingirth’i öldürmek yerine bir keçiye dönüştürerek “biri boynuzlarını örtse
çok iyi olacak” (Malefiz: Kötülüğün Gücü, 2019) diyerek ondan intikamını alır.
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4. Sonuç
Malefiz filminde başrolün güçlü bir kadın karakter oluşu, ana akım ataerkil bir masalın
Yapısökümü, doğanın ve insanın bütünleşik görünümü, Malefiz’in hem hayvansı hem de
insansı görünümü gibi unsurlar ekofeminizm argümanlarıyla örtüşür. Bu çıkarım, filmin
iki serisinde de belirlenen izlekler ve imgeler yoluyla elde edilmiştir. Başrol oyuncusunun
hayvansı özellikler taşıyan ve doğayla bütünleşik sihir yapma gücüne sahip olan bir kadın
olması bu çıkarımı kuvvetlendirmektedir. Ayrıca filmin ataerkil anlayışla oluşturulmuş bir
masalın, feminist bir bakış açısıyla yeniden ele alması ekofeminizm temasını güçlü kılan
unsurlardan biri olmuştur.
Ekofeminizm, feminist yaklaşımların hepsinde olduğu gibi sadece kadınları
ataerkil zihniyetten kurtarmayı amaçlamaz. Ekofeminizm; kadın, erkek ve tüm cinsiyet
kimliklerini cinsiyet eşitliğini sağlama yönünde birlikte hareket etmeye davet etmekte ve
doğanın, hayvanların tahakküm altına alınışına bir son vermeyi hedeflemektedir. Benzer
şekilde Moors’u koruyan, ağaç köklerinden oluşan yaratıkların erkek siluetinde olduğu
ve Malefiz’e Kral Henry ile savaşırken yardım ettikleri görülmektedir. Bu, ekofeminizmin
sadece kadınları bağlamadığı yönünde ve erkekleri de ekofeminist harekete entegre etmede
önemli bir imgedir. Ayrıca Malefiz’in kargadan insana, ejderhaya, kurda ve ayıya çevirdiği
Diaval’ın zaman zaman insan olarak erkeğe dönüştürülmesi yukarıda belirtilen yargı ile
bağdaşmaktadır.
Postmodern izler taşıyan Malefiz filminde idealize edilmiş peri masalı reddedilir çünkü
Prens’in öpücüğüyle uyanmayan Prenses Aurora, Malefiz ‘in öpücüğüyle uyanır. Uyuyan
Güzel masalındaki bakış açısıne bağlı kalınmadığı için marjinal bir karakter olan Malefiz,
sadece kötü ve zararlı cadı olarak sunulmuştur. Postmodernist bir anlayışla daha önce
duyulmamış ya da önemsenmemiş her karaktere ses vererek farklı bakış açıları yansıtılarak
meta anlatılara meydan okumaya çalışılmıştır. Böylece bu filmde peri masalındaki motifler
ve semboller yeniden ele alınıp dönüştürülüp değiştirilerek geleneksel olmayan bir anlatım
tarzıyla sunulmaktadır. Kötü nam salmış olan Malefiz’e olumlu bir imaj verilirken aynı
zamanda öykünün anlatımına da farklı bir boyut kazandırılmak istenmektedir. Diğer yandan
her ne kadar postmodern yönleri olsa da filmde retro dokunuşlara rastlamak mümkündür.
Perilerin gözünde yakışıklı ve çekici bir prens olan Philip, Aurora’ya evlenme teklif ettiğinde
dizinin üstüne çöker, nişan yüzüğü olan bir kutuyu açıp Aurora’nın parmağına takar. İzleyicinin
beklentisine uygun olarak teklifi kabul etmesi istenir. Filmin sonunda Malefiz’in biraz daha
kalmasını isteyen Aurora’ ya cevabı “merak etme vaftizde görüşürüz” olur. Zira ana akım film
veya masallarda, ataerkil zihniyet filmi bir çocukla bitirir. Diğer yandan Malefiz’in romantik
aşka inanan, bu nedenle sevdiği insan tarafından oyuna getirilen durumu, düğün ve evliliğin
tam da ataerkil kalıpları yeniden üretecek biçimde kutsanması hem Malefiz’in hem de diğer
kadınların duygusal gerilimlerinin filmin akışına yön vermesi, anneliğin kutsallaştırılması
gibi unsurlar aslında yine ataerkil sisteme hizmet eder.
Yine de Malefiz filmi, klişeleşmiş yapıları, yapı sökümüne uğratır. Kötülüğün ve kasvetin
sembolü olarak temsil edilen siyah rengi daha önceden kötü karakter olan Malefiz’e
verirken şimdi aynı rengi bir iyilik perisi olan Malefiz’e vererek zihninde yaratılan kavramı
dönüştürmeye çalışmaktadır. Benzer şekilde kötü bir alâmet ve çirkin olarak sembolize
edilen kuzgun Malefiz’in kanatları olarak ona iyi haberleri ulaştıran, toplumsal ilişkilerde
Malefiz’e yardımcı olan ve Aurora tarafından sevilen bir kuştur. Böylece bir şema oluşturulup
ve farkındalık yaratılarak geçmişe dair bir yeniden değerlendirme sunulmaktadır.
Ataerkil baskıya, zulme, yok sayışa ve şiddete rağmen her seferinde küllerinden yeniden
doğan bir Anka gibi kadın, her zaman onaran, bağışlayan, şefkatli tabiat ananın kucağına
kendini bırakmaktadır. Böylece güçlenerek dönüşüm ve değişim için mücadelesine devam
etmektedir.
Sonuç olarak, Malefiz filmi güçlü ekofeminist ve feminist imgeleri, izlekleri olan ve yine
de ataerkil zihniyete de yer yer yakınlaşan tema ve unsurlarıyla birlikte fantastik türde bir
filmdir. Hooks’a göre feminizm, “cinsiyetçiliği, cinsiyetçi sömürüyü ve baskıyı sona erdirmeye
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çalışan bir harekettir”. Feminist bir hareket/yaklaşım olan ekofeminizm, erkek egemen
anlayışa karşı kadınların güçlenmesini, doğa sorunlarının ekofeminist bir çerçeveden ele
alınmasını öğütlemektedir. Feminist yönü ağır basan Malefiz filminin toplumsal cinsiyet
kalıp yargılarını yapı söküme uğrattığı, çevre sorunlarının, virüslerin, hava kirliliğinin,
kadına şiddetin, hayvana zulmün hat safhada olduğu bu dönemde, günümüz insanı için
önemli iletiler taşıdığı söylenebilir.
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Özet
İnsan hayatı çevrim içi dünyaya geçiş yaptığı gibi insan hakları
da bu geçişi devam ettirmelidir. Avrupa Birliği ve diğer aktörlerin
önündeki en büyük mücadele ise insan haklarına ait bütün yasaları
dünyanın her bir noktasına yaymaktır. Bu rapor ise özünde güvenlik
üzerine odaklanarak insan hakları temelli ve insana dair yaklaşımın
ülke bazında yapılan güvenlik uygulamalarından daha iyi olacağını
tartışır. Bu rapor aynı zamanda dijital çağda insan hakları üzerine
sorun yaratan ülkeler ve şirketler hakkında genel bir değerlendirme
ortaya koyar. Ayrıca insan haklarına ait çeşitli en bilinen uluslararası
hukuk yasalarının ve standartlarının, teknik standartların, iş
dünyasına ait yönlendirici ilkelerin, internet prensiplerinin ve politik
anlamda girişimlerin listesini tutar ve bu listenin dijital çağdaki
insan haklarını rejimi için dönüştürülmesinin son derece hayati
olduğunu ortaya koyar. Bu rapor aynı zamanda internet ve insan
hakları sorunu üzerine Avrupa Birliği tarafından yakın dönemde
alınmış kararların etkilerini analiz eder. Bu rapor, teknolojinin
insan hakları üzerine olumlu anlamda etkisini garanti altına almak
için Avrupa Birliği içindeki insan hakları ve dijital politikalar
üzerine çalışma yapan organların daha iyi bir şekilde birbirine
entegre olması ve koordineli çalışmalıdır sonucuna varmaktadır.
Aynı zamanda Avrupa Birliği kendi dijital stratejileri haricinde,
dijital hakların üçüncü dünya ülkelerinin ulusal yasalarına girmesi
için bunları teşvik etmelidir.
İdari Özet
İnsan hayatı çevrim içi dünyaya geçiş yaptığı gibi insan hakları
da bu geçişi devam ettirmelidir. Avrupa Birliği ve diğer aktörlerin
önündeki en büyük mücadele ise insan haklarına ait bütün yasaları
dünyanın her bir noktasına yaymaktır.
Geçmiş yıllarda birçok hükümet teknolojik kapasitelerini sansür
ve gözetimi rahat uygulamak için daha gelişmiş dijital araçlar ile
güçlendirdiler ve geliştirdiler. Araştırmanın ikinci bölümünde dijital
çağda insan haklarını ihlal eden hükümetler ve şirketler hakkında
sonuçlar yer almaktadır. Genel anlamda bu bölüm ifade özgürlüğü
ve özel yaşam üzerine yoğunlaşsa da aynı zamanda saldırgan
uygulamalar ile geniş kapsamlı insan hakları arasındaki bağlantıyı
göstermeye çalışır.
Araştırmanın üçüncü bölümü dijital çağda insan hakları
rejiminin tam olarak dönüştürülüp uygulanabilmesi için hayati
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olan ve Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi gibi hükümet parlamentolarından daha üstün
kurumlar tarafından geliştirilmiş yasalara ve standartlara dair bir genel bir bakış ortaya
koyar. Bu bölüm aynı zamanda sıklıkla uluslararası aktivistler tarafından geliştirilen teknik
standartları, iş dünyasına ait yönlendirici ilkeleri ve internet prensiplerini içerir.
Araştırmanın dördüncü bölümünde, dijital hakları korumak ve yaymak için potansiyele
sahip olan çeşitli uluslararası politik girişimler irdelendi. Bu bölüm aynı zamanda ihracat
kontrolü için ayarlanmış Wassenaar Antlaşmasını, WSIS Gelişimini, Özgür İnternet
Koalisyonunu, teknik anlamda egemenlik tedbirlerini, ülke sınırları dışında insan hakları ve
kriptolama gibi teknik çözümlere karşı yapılan uygulamaları içermektedir.
Avrupa Birliği var olan insan hakları esaslarını teknolojik gelişmelere adapte ederken
sıklıkla aktif ve lider rolünü üstlenmektedir. Araştırmanın beşinci bölümü geçmiş yıllarda
Avrupa Birliği tarafından internet ve insan hakları sorunu ile bağlantılı olarak dış politika ve
dijital stratejiler bağlamında alınmış kararları irdelemektedir. Avrupa Birliği içindeki insan
hakları ve dijital politikalar üzerine çalışma yapan organlar hedeflerine ulaşmak için daha
iyi bir şekilde birbirine entegre olmalı ve koordineli çalışmalıdır.
Araştırmanın sonuç bölümünde Avrupa Birliği’nin dijital çağda insan haklarının teşvik
edilmesi ve korunması için atması gereken adımlar irdelenmektedir. Avrupa Birliği kendi
dijital stratejileri ve dış politikaları haricinde, dijital hakların üçüncü dünya ülkelerinin
ulusal yasalarına girmesi için onları teşvik etmelidir. İnsan haklarına yönelik anlatımlar bu
hedefe ulaşmaya yardımcı olabilir. Avrupa Birliği aynı zamanda teknoloji ve insan haklarına
yönelik yapılan bağımsız araştırmaların yanında özel sektör ve hükümetlerin alması gereken
sorumluluklarını ve sağlaması gereken şeffaflıklarını desteklemelidir.
1. Dijital Çağa Geçiş: İnsan Hakları ve Teknoloji
İnsan hayatı çevrim içi dünyaya geçiş yaptığı gibi insan hakları da bu geçişi devam
ettirmelidir. Dijitalleşme çağının bu derece hızlanmasından önce insan hakları geliştirilirken
temel hedefleri bireysel hakları aynı şekilde koruma altına almaktır. İnsan haklarını güvence
altına almak ve teşvik etmek amacıyla devletlerin teminatı, bizim anlayışımız, sistem, farklı
aktörlerin rolleri ve araçları tekrar rafine edilmeye, belirginleştirmeye ve güncellenmeye
ihtiyaç duymaktadır. Bu araştırma temel olarak dijital çağda insan haklarının daha iyi
anlaşılmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
Bu anlamda anahtar kelime değişimdir. İnsan haklarını koruma çalışmaları efektif bir
şekilde dijital çağa geçirilmelidir. Ancak bu şekilde “insanların çevrim içi olduğu zamanlardaki
insan hakları çevrim dışı oldukları durumdaki haklar ile aynıdır” sözü gerçek anlamda bir
değer ifade eder. Enformasyon ve iletişim ağlarının geliştirilmesi sadece ekonomik, politik
ve sosyal hayatı değiştirmemiştir, bu gelişim aynı zamanda yerküre üzerinden yaşayan her
bir bireyin hayatını da değiştirmiştir. Beğenelim ya da beğenmeyelim bizim hayatlarımız
geri döndürülmez bir şekilde bu değişim tarafından etkilenmiştir.
Çoğu durumda teknolojinin getirdiği olanaklar sayesinde birey, insan haklarını daha iyi
kullanabilir hale gelmiştir. Bunun en büyük etkisini ise ifade özgürlüğü alanında görüyoruz.
Teknolojinin kapsayıcı yeni formu sayesinde bireyler özgürlüklerini daha rahat kullanabilir
hale gelmiş; “bilgiyi aramaya, almaya, yaymaya ve bunu ister sözlü ister basılı isterse
herhangi bir ölçüde yaymaya vakıf olmuşlardır.” İnsanlar bu teknolojik gelişim sayesinde
enformasyonu yayma konusunda güçlenmişlerdir.
Enformasyon teknolojileri aynı zamanda insanları beklenmedik şekilde etkileşime
sokarak iletişim modelini değiştirmiş ve değiştirmeye de devam etmektedir. Öyle ki bu
gelişimlerden bazıları bize o kadar doğal gelmektedir ve teknoloji sayesinde sanki hep varmış
gibi hissedilmektedir. Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan milyonlarca mülteci aileleriyle
bağlantıda kalmak ve kazançlarını göndermek için eski nesil mektup göndermek yerine
çeşitli çevrim içi araçlardan yardım almaktadır. Teknoloji aynı zamanda farklı yaşamsal
kimliklere sahip insanların kimliklerini tanıtmak için onlara da güç vermekte, azınlıkların
sesini duyurmasına yardımcı olmaktadır.

Yıl/Year: 2020 • Cilt/Vol: 3 • Sayı/Num: 5 • Güz/Autumn

Teknoloji ön yargılı fakat kararsızdır (Feenberg, 1999; McCarthy, 2011); Teknoloji, nasıl
kullanıldığına ve hangi etkilere sahip olduğuna dair çok fazla dikkate sahip değildir. Oysa
bu önyargıların insan yaşamına ve onun ekonomik, politik, sosyal gelişimine dair sonuçları
eğer insan hakları çevrim içi dünyada tam anlamıyla korunacaksa üzerinde durmaya ve
ayrıntıya inmeye ihtiyaç duyar.
Çoğu durumda teknolojinin kullanımı aynı zamanda bireye ait insan haklarını yeni risklere
açık hale getirir. İfade özgürlüğünün ürünü olan içeriklerin bu günlerde hükümet organları
tarafından sıklıkla sansürlenmesi insan haklarının dijital çağda dönüşümünü ciddi şekilde
görünür hale getirmektedir. Fakat bunun yanında verilen enformasyonu işleyen algoritmayı
yaratan şirketler de bunun yanında ifade özgürlüğüne müdahale edebilirler. Bu yaratılan
algoritmalar ve insan hakları standartları arasındaki dengeyi sağlamak önümüzdeki yıllarda
karşımıza çıkacak mücadelelerden sadece biri olacak.
Geçtiğimiz yıllarda dijital çağda gizlilik hakkının ise özel datalara üçüncü taraf şirketlerce,
hükümetlerce ve suçlularca kolayca erişilebilmesi olarak belirtilmesi ciddi şekilde dikkat
çekmiştir. Özellikle Edward Snowden tarafından devlet gözetimine ve klasörlemesine dair
ortaya çıkartılan deliller ve aynı zamanda büyük çok uluslu şirketlerce toplanan kişisel
veriler, bu konu hakkındaki toplumun farkındalığını arttırmış ve birçok aktörü, gizlilik
hakkının dijital çağa aktarılması üzerine çalışmaya motive etmiştir.
Bununla birlikte, insan haklarının çevrim içi alana taşınması ile alakalı sadece ifade
özgürlüğü hakkı ve gizlilik hakkı olduğu düşünülemez. Özellikle fiziksel dünyada görülen
haklar aynı zamanda çevrim içi dünyada da görülmelidir. Bunun için insan hakları analiz
edilmeye ve geçici etkileri belirlenmeye ihtiyaç duymaktadır.
“Suçluluğu kanıtlana kadar herkes masumdur” diye adlandırabileceğimiz masumiyet
karinesi, özellikle gözetim sağlamak amacı ile herhangi bir ön şüpheye dair delil olmadan
toparlanan ve toparlanmaya devam eden devasa veriler ile çevrim içi alanda çarpışma içine
girmektedir (Bauman et al., 2014). Eldeki güçlü bulgular eşliğinde ise özellikle anti-terör
yasaları çerçevesinde masumiyet karinesi ortadan kaldırılabilir (Korff, 2014). İstanbul’daki
Gezi Parkı protestoları ve Hong Kong’daki Şemsiye Devrimini dikkate aldığımızda Twitter,
Facebook gibi dijital iletişim araçlarının bu eylemleri organize etmek için kullanımı bir
kanıttır. Çünkü bu hükümetler kullanılan araçları engelleyerek ve internet hizmetini
sekteye uğratarak protestocu insanların bir araya toparlanmalarını ve koordine olmalarını
engellemeye ve durdurmaya çalışmışlardır. Bu durumda açık bir şekilde görülmektedir
ki barışçıl toplanma ve örgütlenme hakkı dijital çağ içinde değerlendirilmelidir. Aynı şey
ekonomik haklar ve sosyal hakların yanında ayrımcılıktan korunma içinde söylenebilir. Bu
haklar özellikle dijital çağın artan ivmesinden ciddi derecede etkilenmektedir. Bu konuyu
araştırmanın ikinci bölümünde daha detaylı ele alacağız.
Bu durumla aynı zamanda internet üzerinde ulusal güvenlik adına oluşan kaygılar siber
güvenlik önlemlerini özellikle çevrim içi terörizm ile savaşmak boyutunda ciddi şekilde
ileriye doğru itmiştir. Aynı zamanda Birleşik Devletler kendi ekonomilerine ve ulusal
güvenliklerine dair en büyük tehlikenin “siber ataklar” olduğunu deklare etmiştir ve bu
yükselen trend yakın zamanda değişecek gibi de gözükmüyor (Arce, 2015). Siber güvenlik
yanlıları ve destekçileri ise ana amaç olarak güvenlik ölçeğini ele alma eğiliminde olup insan
haklarına çok sınırlı bir bakış açısı ile bakma taraftarıdırlar. Örnek vermek gerekirse siber
güvenlik yanlıları, odaklarını özel güvenlik güçlerini üzerine yoğunlaştırmakta ve var olan
ilişkilendirilmiş yasal çerçevenin dışında alan tanımaktadır (Deibert, 2003; Tikk, 2010). Bu
yaklaşım belki de siber saldırılara karşı ani ve hızlı bir reaksiyon olarak algılanabilir fakat
aynı zamanda var olan anayasal korumaların azaltılması ve oluşan siber güvenlik politikası
ile devlet kontrolünü sınırlandırmaktadır.
Sonuç olarak, Avrupa Birliğinin önündeki ana mücadele kendi üye ülkeleri ve
dünyanın diğer bölgelerinde yer alan ülkelerin çevrim içi içerikteki insan hakları tanımını
düzeltmesini sağlamaktır. Buna ek olarak bugün elimizde var olan insan haklarına ait yasal
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düzenlemeler teknolojik gelişimin olası negatif etkileri öngörülerek tekrar bir geliştirmeye
ihtiyaç duymaktadır. Avrupa Birliği önemli bir uluslararası aktör olarak ve uzun dönemli
insan haklarına bağlı bir topluluk olarak, var olan insan haklarına ait prensiplerin teknoloji
alanına uyarlanmasında son derece aktif ve lider bir yol oynayabilir ve oynuyor.
Avrupa Birliği’nin atması gereken bir diğer adım ise insan haklarının kendi iç ve
dış politikaları ile bağlantılı olarak dijital çağa aktarılmasını desteklemek ve bundan
emin olmaktır. Dijital çağ üzerinde uygulanan güç egemen devletlerin bölgesel yargıları
üzerinde olduğu sürece Avrupa Birliği ve diğer aktörlerin etkisi sınırlandırılmış olacaktır.
Bu nedenden ötürü birlikte karar alma ve ağ bağlantılı yaklaşımlar insan haklarının dijital
çağa aktarılmasından ve korunmasında hayatidir. Özellikle çok uluslu şirketler ve teknik
organizasyonların çok uzaklara bile etki gücüne sahip olması, uyguladığı politikalar ile daha
da değer kazanmıştır. Aynı zamanda bu bağlam iç ve dış Avrupa Birliği politikaları ile bir
uyum, ahenk içerisinde olmayı sağlamalıdır. Çünkü ancak bu sayede tüm Avrupa Birliği
ülkeleri eşit ve uyum içinde çalışabilir ve üçüncü dünya ülkeleri tarafından üzerinde yapılan
eleştirileri bertaraf edebilir.
Mevcut durumda, yapılan toplum münazaralarında askeri tabanlı siber güvenlik
bağlamındaki düşünceler güç kazanıyor ve toplumun ilgisi çekiyor (Gilmor in LaFrance,
2015). İlgimizi ve dikkatimizi siber güvenlik konusunda insani bir yöne çekebilirsek bu
dijital çağın küresel doğası için bir cevap içermiş olacak. Yapılan münazaralar sınırlar
hakkında değil bireysel haklar üzerinde olmalıdır.
2. Dijital Çağda İnsan Hakları Üzerine Riskler ve Tehlikeler
Dünyanın çevresindeki birçok ülkede birey interneti ve diğer teknolojik gelişmeleri
kullanımı ile bağlantılı olarak insan hakları ihlali riski ile yaşamaktadır. Aynı zamanda bu
ihlaller sıklıkla insan haklarının çevrim içine uygulanması ile öğrenilmiştir.
Sınırsız gazeteciler örgütü tarafından bir araya getirilmiş olan “internete düşman
ülkeler” listesi analize başlamak için kullanılabilecek bir örnek olarak ele alınabilir.1 Bu liste,
Bahreyn, Çin, Küba, Etiyopya, Hindistan, İran, Kuzey Kore, Pakistan, Rusya, Suudi Arabistan,
Sudan, Suriye, Türkmenistan, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik
Devletleri, Özbekistan ve Vietnam’ı içermektedir.
Bu liste temel olarak odak noktasına ifade özgürlüğünü ve gizlilik hakkını almıştır,
bunun nedeni ise bu hak ihlallerinin diğer hak ihlalleri yanında kolay bir biçimde
dokümanlaştırılabilmesidir. Fakat bu araştırma aynı zamanda saldırgan uygulamalar ile geniş
kapsamlı insan hakları arasındaki bağlantıyı göstermeye ve açıklamaya da çalışmaktadır.
2.1 İfade Özgürlüğü
İfade özgürlüğüne geçtiğimizde bu hakka yönelik ihlallerin genel olarak hükümetler
tarafından yapıldığını görüyoruz. Bu ihlaller genel olarak muhalif sesleri engellemek,
içeriği filtrelemek veya komple sansürlemek hatta bütün internet erişimini kesmek olarak
görülebilmektedir.
Gazeteciler, hükümete muhalif olan insanlar ve kendi kişisel fikirlerini internet üzerinden
paylaşan diğerleri, bireysel dünyanın her noktasında ciddi risklerle yüzleşiyorlar. Hükümetin
vatandaşların internet aktivitesinin hangi etkilere sahip olduğunun an be an izlendiği ve rekor
sayıda gazetecinin öldürüldüğü, hapis edildiği veya kaçırıldığı Suriye’de ifade özgürlüğüne
yönelik tehlike ciddi şekilde yüksek gözükmekte. 2011 yılından beri “Gazetecileri Koruma”
derneği tarafından toplanan belgelere göre Suriye Savaşı sırasında 89 gazeteci veya medya
çalışanı öldürülmüştür ve bu oran aynı dönemde dünya üzerindeki gazeteci ölümlerindeki
bütün oranlardan yüksektir.2 Suriye gibi gazeteciler ve medya çalışanları için tehdit olarak
görülebilecek bir diğer ülkede Pakistan’dır. 1992 yılından bugüne kadar toplam 81 gazeteci

84

1 http://12mars.rsf.org/2014-en/
2 https://cpj.org/killed/mideast/syria/

Yıl/Year: 2020 • Cilt/Vol: 3 • Sayı/Num: 5 • Güz/Autumn

ve medya çalışanı öldürülmüştür.3
Bu ölümler ve ifade özgürlüğü ihlallerinin yanında Suriye rejimi geniş bir skalada
askeri saldırı gerçekleştirebilmek için stratejik olarak internet sansürünü ve internetin
komple kesilmesini kullanmaktadır. İnsan hakları üzerine yapılan politik ihlaller hakkında
araştırmalarını yürüten Anita Gohdes’in gösterdiği gibi Suriye rejimi özellikle karşıt görüşten
sahip direnişçilerle çatışılan bölgelerde internet karartması uygulamakta ve karşıt grupların
iletişim yeteneğine sekte vurarak yapılan hak ihlallerini sistematik olarak kendilerine
yönelik bağlantılanmasını engellemeye çalışmaktadır. Sonuç olarak “Suriye interneti, Suriye
rejimi tarafından savaş sırasında bir silah olarak kullanılmaktadır” (Tanrıverdi, 2015).
İran’da ise bireyler hapis cezası riski altında yaşamaya devam etmektedir ve bu hapis
cezası sadece rejimi eleştirmek ile alakalı değil aynı zamanda Sufi bölgesi ile alakalı bir
yazı yayınlamak ya da “toplum ahlakına” zarar verici içerik olarak atfedilebilecek şeyleri
yayınlamak ile de verilebilmektedir. Bu cezalardan en ünlüsü ise “Happy in Tehran”4 ev
yapım Youtube videosunun prodüksiyonu ve video içindeki dans hareketlerini yapan kişiye
verilen 1 yıllık hapis cezası ve bu hapis cezasının yanında video içinde başörtüsü takmayan
bir kadın görüldüğü için hapis cezasına ek olarak verilen 91 adet kırbaç cezasıdır.
Çin Halk Cumhuriyeti’nde ise Başbakan Xi Jinping’in seçim kampanyası sırasında çeşitli
söylentiler yaratıldığı iddia edilerek sosyal medya kullanıcıları korkutulmuş ve gözaltına
alınmıştır (RSF, 2014b).
Aynı zamanda kullanıcıların kendilerine ait internet sitesi ve blog açmasına karşılık olarak
çaydırıcı bir önlem olsun diye internet üzerinden otoriteye sahip kamu kuruluşlarına zorunlu
bir kayıt sistemi konulabilir. Suudi Arabistan’da blog veya bir internet sitesi kurmak için
aranan şartlar şunlardır: En az 20 yaşını doldurmuş olmak, lise veya daha yüksek bir okuldan
diplomaya sahip olmak ve sizin bu internet sitesi veya bloğunuzu düzgün kullanacağınıza
dair geçmişe dönük iyi halinizi belli eden belgeler (RSF, 2014a). Konuşmaların ve duyguların
ifade edilmesinin önüne geçmek için benzer bir sistem aynı zamanda Beyaz Rusya’da da
kullanılmaktadır. Genel halka açık yayın yapan bir Beyaz Rusya web sitesi “.by” uzantılı bir
alan adına sahip olmalı ve sunucu hizmetini Beyaz Rusya toprakları içinde barındırmalıdır
(RSF, 2014a).
Telekomünikasyon endüstrisini kontrol etmek baskıcı rejimlerin internetteki içeriklere
sansür ve kapatma uygulamak için kullandığı bir diğer stratejidir. İran halihazırda Facebook
ve Twitter gibi sosyal medya araçlarına geniş anlamda ve ciddi şekilde filtreleme ve bloklama
uygulamaktadır. Çin Halk Cumhuriyeti ise diğer önlemlerin dışında bütün ülkenin internet
çıkışını ve girişini 6 geçiş kapısına indirdiği “Great Firewall” adını verdiği teknik çözümle
bütün çevrim içi içeriği engelleyebilmektedir. Pakistan’da ise askeriye ve hükümet tarafında
kontrol edilen web regülasyon ajansı ulusal çıkarları koruma amacının yanı sıra terörizm
ile savaşmak, pornografiye engel olmak ve küfür gibi içeriklere engel olmak amacıyla hali
hazırda binlerce web sitesine erişimi engellemektedir.
Online içeriği kontrol etmenin bir diğer yolu ise geçici bir şekilde bağlantıyı kesmek
veya olan bağlantıyı kullanılmayacak kadar yavaşlatmak olarak görülmektedir. Örneğin
İran hükümeti seçim gününe kadar gidilen bir hafta içinde çoğu uluslararası bağlantıları
engellemiş ve şifreleme sistemi ile kurulan bağlantıları ise dramatik bir şekilde yavaşlatmıştır.
Bu teknik aynı zamanda Suriye ve Pakistan’da farklı politik görüşten kampanyaları ve
organizasyonları bozarak kullanılmıştır.
Devletler tarafından güçlü bir şekilde kontrol edilmeyen telekomünikasyon
endüstrilerinde hükümetler çıkardıkları yeni mevzuatlar ile sansür kapasitelerini arttırmayı
yollarını arayabilirler. Ukrayna Hükümeti’nin Avrupa Birliği ile ortaklık anlaşmasını
imzalaması ile patlak veren Euromaiden protestoları sırasında Rusya Devlet Başkanı
3 https://cpj.org/killed/asia/pakistan/
4 http://youtu.be/tg5qdIxVcz8
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Vladimir Putin, Ukrayna ve Kırım’da oluşan durumu rapor eden web sitelerinin yetkililerce
kara listeye alınabilmesi için bir tasarı çıkartmıştır. Ayrıca ifade özgürlüğü üzerine ayrıntılı
bir kısıtlama getiren yeni hukuk gerekliliği ile blog yazarları ve sosyal medya kullanıcıları
telekomünikasyon kurumuna kayıt olmak durumunda bırakılmıştır. (…)
2.2 Gizlilik Hakkı
Geçmiş yıllarda birçok devlet gizlilik hakkı ile girdiği sayısız mücadelede kendi gözetim
kapasitelerini artırmıştır. Çoğu baskıcı rejim hedef alma ve gözetim için genel olarak Avrupa
ve Kuzey Amerika’da geliştirilmiş sofistike ve aynı zamanda etkili olan donanım ve yazılıma
güvenmektedir. Hedefe doğru yapılan izleme ile kitleye yönelik yapılan izleme arasındaki
ayrım önemlidir, ikisi de legal ve politik görüşe göre olabilmektedir. Kitlesel gözetim internet
üzerinde mümkün olan bütün enformasyonun üzerine gelişigüzel odaklanmaktadır. Hedefe
yönelik yapılan izleme ise temel olarak odağını bir bireye, birkaç bireye veya birkaç bölgeye
koyabilir. Böylece en azından Uluslararası İnsan Hakları hukukuna uygun olabilmektedir (La
Rue,2013).
Fransa’da Qosmos ve Almanya’da Ultimaco gibi birkaç Avrupa şirketinin de dahil olduğu
şirketler, süren Suriye Savaşı’nda Suriye hükümetine gözetim teknolojisi sattıklarına
dair iddialara karışmışlardır. Suriye savaşı sırasında hedef odaklı kötü yazılımlar sıklıkla
ve yaygın olarak kullanılmış ve satın alınmışlardır (K. Lab, 2014; Scott-Railton-& Hardy,
2014). Suriye interneti üzerine yapılan zaman ayarlı saldırılar ile Suriye hükümeti
tarafından yapılan bombalamalar, işkenceler ve askeri operasyonlar birbirleri ile paralellik
göstermektedir. “İnternet aktif olduğu anlarda muhtemeldir ki bir aktivist hedef alınacak
ve öldürülecektir; internetin bir bölgede aktif olmaması ise bu o bölgenin rejim güçleri
tarafından bombalanacağının güçlü bir göstergesidir” (Tanrıverdi, 2015).
Etiyopya hükümeti ise İngiltere ve Almanya’da kolları bulunan Gamma Uluslararası
şirketinin gözetim teknolojisi için ürettiği FinFisher ve FinSpy teknolojilerin birçok
alıcısından biridir. Bu teknoloji özel olarak hükümetlere pazarlanmaktadır. FinFisher gözetim
teknolojisi ile özellikle dijital hakların sistematik olarak ihlal edildiği Bahreyn, Pakistan
(…), Birleşik Arap Emirlikleri ve Vietnam gibi ülkelerde kullanıcının internet davranışını
takip etmek için kullanılmıştır (Citzen Lab 2013). Bu teknoloji aynı zamanda üç Bahreynli
aktivistin yanında Birleşik Krallıkta yaşayan Etiyopyalı bir politik mülteci iletişimini hedef
almak için de kullanılmıştır.
İran ise edinilen raporlara göre Avrupa Birliği tarafından ticaret yasağı olmasına rağmen
gözetleme ekipmanlarını bir Alman şirketi olan Ultimaco’dan ve Çin’in telekomünikasyon
alanındaki devlerinden olan ZTE ve Huawei’den sağlamaktadır. Azerbaycan Devleti’nin ise
web siteleri ve sosyal medya araçları üzerinde sistematik veya geniş anlamda engelleme,
sansürleme ile ilişkilendirilemiyorsa da HackingTeam olarak adlandırılan bir İtalyan
ekibinden internet üzerine saldırı yapabilecek teknoloji satın aldığı iddia edilmektedir
(Marczak, Guarnieri, Marquis-Boire, & Scott-Railton, 2014). İnternet üzerine sistematik bir
gözetim uygulamasa da Azerbaycan hükümeti, 2014 yılı itibari ile çevrim içi takip edilen
bireyleri gözaltına almanın, korkutmanın hatta cinsel tacizde bulunmanın daha geçerli bir
yol olduğuna inanıyor. (…)
Öte yandan öyle anlaşlıyor ki yapılan büyük etkinlikler, hükümetlerin gözetim için
yaptıkları ekstra harcamaları haklı hale getirmeye hizmet etmektedir. Bu durum, 2014
olimpiyatlarından önce Rusya’da aynı kaygılar güdülerek 2014 Dünya Kupasını düzenleyen
Brezilya’da görülmüş, kitle gözetimi ve dijital komuta merkezi için ciddi bir yatırım
yapılmıştır (Whitefield, 2014).
Tabi ki bu gözetim ekipmanları bu etkinliklerden sonra devre dışı bırakılmamıştır.
Sportif aktiviteler üzerine yapılan araştırmalar göstermektedir ki aynı zamanda hükümetler
bu etkinlikleri ellerinde olan son teknoloji gözetim aygıtlarını test etmek için bir fırsat
olarak görmekte ve gelecekte standart hale getirmek istedikleri teknolojiyi bu küçük grupta
denemektedirler (Bennett, Haggerty 2012). Devasa sportif aktiviteler ile kitlesel gözetimi
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birbirine bağlayan bu trend, insan haklarına dair çok daha geniş ve iyi bir düşüncenin
gerektiğini gösteriyor.
Aynı zamanda insan hakları üzerine Avrupa ve Kuzey Amerika’da not almaya değer
ölçüde bir önemli bir endişe vardır. Edward Snowden’in çıkardığı belgelerin gösterdikleri
eşliğinde “Beş Göz” olarak adlandırılan ABD, UK, Kanada, Avusturalya ve Yeni Zelanda,
iç hukuk regülasyonlarını bypass ederek istihbarat ajansları aracılığı ile enformasyon
topladığı ve paylaştığı ortaya çıkmıştır. Kullandıkları taktik ve yürüttükleri çok çeşitli işe
alımlar en azından bu devletlerin uluslararası insan hakları yasaları eşliğinde tartışılabilir
duruma getirmiştir. 2014 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği raporunun
sonucuna göre, “kitlesel” veya “toplu” gözetim programları, meşru bir amaca hizmet etseler
ve erişilebilir bir yasal rejim temelinde kabul edilmiş olsalar bile, bu nedenle keyfi olarak
kabul edilebilir” ( Pillay, 2014).
2.3 Toplantı ve Gösteri Özgürlüğü, İnanç Özgürlüğü, Ayrımcılık, Ekonomik ve
Sosyal Haklardan Yararlanma Özgürlüğü
Araştırmanın ilk bölümünün gösterdiği gibi dijital çağda ifade özgürlüğü ve mahremiyet
hakkı sadece kontrol altında tutulan insan hakları değildir, diğer insan hakları da bu çağda
kontrol altında tutulmaktadır. Teknoloji kullanıcıların aynı zamanda toplantı ve gösteri
özgürlüğüne, etnisitiye, dine, cinsiyete veya cinsel tercihe yönelik özgürlük haklarına da
çeşitli sansür ve baskılar uygulanmaktadır.
Çin Halk Cumhuriyeti’nde teknolojinin Falung Gong gibi dini gruplarda ve Tibetler ve
Uygurlar gibi etnik unsurların hedef haline gelmesinde negatif bir etkisi olmuştur. 2014 yılı
içerisinde önemli bir akademisyen ve web tasarımcısı olan Uygur kökenli Ilham Tohti ömür
boyu hapis cezasına çarptırılmıştır (Bequelin, 2014).
Sudan, Suudi Arabistan, Yemen, Moritanya, Somali ve İran’da homoseksüelliğe referans
olabilecek internet içeriklerine erişim, cinsel azıklıkların hak ihlalleri ile beraber ölüm
ile cezalandırılabilmektedir. Daha geniş anlamda insanların kullanım alışkanlıklarının
büyük veri havuzlarında toplanması ve firmalar ve devletler tarafından kişilerin seksüel
profillerinin çıkartılması ya da daha hassas verilerinin profillenebiliyor olması ile beraber
kurumsal sorumlukların tartışılmaya ihtiyaç duyduğu yeni bir insan hakları endişesini
doğurmaktadır.
En önemlisi bütün hakların altında yatan temel prensibin altını çizmek gerekir: “Herkes;
ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya başka bir görüş, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet,
doğuş veya herhangi başka bir ayrım gözetmeksizin bu Bildirge ile ilan olunan bütün
haklardan ve bütün özgürlüklerden yararlanabilir” (Art.2, UDHR). Aynı zamanda bireyi
korumak amacıyla insan haklarının çevrim içi dünyaya aktarılması sırasında söz konusu
veri analiz edilip kullanılabilir. Gün geçtikçe bireyden elde edilen veri “Büyük Veri” olarak
toplanmakta, depolanmakta ve işlenmektedir. Sigorta şirketleri ve medikal şirketler, arama
motorları ayrımcı uygulamalar için önemli bir kapsam sunmaktadır (Pasquale, 2015;
Tüfekci, 2015).
Son olarak not etmek gerekir ki teknolojinin ekonomik, sosyal ve kültürel haklar üzerine
olan etkisine dair anlayışımız hala devam eden bir oluşum aşamasındadır. Bunlardan
örnek vermek gerekirse “Tıbbi bakım altında bir standart dahilinde yaşama hakkı” daha
geçiş odaklı bakış açışı ile araştırılmamıştır. Örneğin artan kullanıcı sayısı ile beraber
kullanıcılar, sağlık ile bağlantılı verileri araştırırken interneti kullanmaktadır. Ancak bu
veriler çoğu yargı organı tarafından sınırlandırılmış ve filtrelenmiştir. Bir örnek vermek
gerekirse üreme sağlığı durumlarında bu yola başvurulmaktadır. Bir başka hassas alan ise
kişisel sağlık bilgileridir. Sadece son dönemde kitlesel çevrim içi gözetimin tuttuğu arama
motoru verilerine bakarsak kaç kullanıcının depresyonu, AIDS’i ve hatta kürtajı araştırdığını
sayılarla görebiliyoruz. Dahası özgür bir hareket alanına sahip dijital uygulamalar ve avukat
hakkı hala yetersizliğini korumaktadır.
İnsan hakları ihlallerine yönelik olarak hazırlanan bu liste yeteri kadar ayrıntılı
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değildir çünkü teknolojinin geniş anlamda insan haklarına yönelik etkilerini anlamak
ve değerlendirmek için daha fazla kanıt gerekmektedir. Devlet ve devlet dışı aktörler ise
teknolojik kapasitelerini arttırmakta ve insan haklarının önünde yeni bir mücadele alanı
yükselmektedir.
3 İnsan Haklarına Yönelik Yasal Düzenlemeler
İnsan hakları rejiminin doğduğu 1947 yılında dünya üzerindeki insan popülasyonunun
sadece ufak bir kısmının telefon ve televizyon gibi en son teknolojilere erişimi vardı. Bugün
ise dünya üzerindeki 3 milyar internet kullanıcısının yaklaşık %67’lik kısmı gelişmekte olan
ülkelerden gelmektedir. Bu yaygın kullanımdan ötürü uluslararası yasalar ve standartlar
sürekli olarak geliştirilmeye ve insan haklarını korumak için adapte edilmeye çalışılmaktadır
fakat dijital alana yönelik sorunların hesaplanması için hala önümüzde uzun bir çalışma
süreci vardır.
Araştırmanın bu bölümü Birleşmiş Milletler veya Avrupa Konseyi gibi hükümetler üstü
kurumlar tarafından geliştirilmiş uluslararası yasalar ve standartlara yönelik bir genel
değerlendirme olacaktır. Ayrıca bu araştırma, aynı zamanda sıklıkla hükümet dışı aktörler
tarafından geliştirilen teknik standartları, iş yapma kurallarını ve ilkelerini de içerecektir.
Bu araştırmanın ana hedefi, insan hakları ile alakalı tüm yasaları ve standartları içermek
değil, daha ziyade dijital alana/çağa aktarılması hayati hale gelen insan hakları sistemine
odaklanmaktadır.
3.1 Birleşmiş Milletler Tarafından Geliştirilmiş Yasalar ve Standartlar
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi5 ile uluslararası düzeyde tanınan insan hakları,
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1948 yılı itibariyle Birleşmiş Milletler bünyesine
adapte edilmiştir.6 İnsan hakları ve yurttaş bildirgesinin vurguladığı ve üzerinde durduğu
temel nokta şudur: Dünya üzerindeki her bir birey eşittir ve ayrımcılığa karşı eşit derecede
korunmalıdır.
Enformasyon ve telekomünikasyon teknolojilerinin gelişimi bağlamına uygun olarak
düşünülen 12 ve 19. maddelerde sırasıyla; “İnsanların özel yaşamına, ailesine konutuna ya da
haberleşmesine keyfi olarak karışılamaz, şeref ve adına saldırılamaz”, “Herkesin düşüncesini
özgürce açıklama ve yayma hakkı vardır” denilerek özgür irade sağlanmaya çalışılmıştır.
Özellikle 19. madde; karşılıksız olarak verilen “herhangi bir müdahale olmaksızın fikirlerini
savunma” ile “ülke sınırları söz konusu olmaksızın bilgi ve düşünceleri her yoldan araştırma,
elde etme ve yayma” haklarının bir karmasından oluşmaktadır. Teknoloji geliştikçe yazışma
gizliliğine olan anlayış, dijital iletişimin diğer formlarına dair anlayışı da ifade özgürlüğünü
sağlamak için kapsamaktadır.
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi günümüz itibari ile 1976 yılında onaylayan devletler
için geçerli olan “Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi” gibi insan hakları
anlamında çok bilindik bağlayıcı antlaşmalara da ilham vermiştir. İnsan Haklarını Evrensel
Beyannamesi’nin 17. maddesinde açıklanan mahremiyet hakkı “Kişisel ve Siyasal Haklar
Uluslararası Sözleşmesi”nde, kelimesi kelimesine aktarılmış ve korunmuştur. İnsan Hakları
Ve Evrensel Bildirgesinin 19. maddesi olan düşünceleri yayma özgürlüğü ise “başkalarının
hakları ve itibarı” ve “ulusal güvenliğin ve kamu düzeninin korunması” ile ilgili yapılan
ekler ile genişletilmiştir. Gözden kaçmaması gereken nokta ise günümüzde de hala üzerinde
derin tartışmalar, ifade özgürlüğü ile ulusal güvenlik arasındaki gerilimi ortaya çıkarmıştır.
Mevcut politik anlatıcıların üzerinde sürekli olarak durduğu dijital çağda insan hakları
temalı çarpışmanın fitili bu değişimdir.
Siber güvenliğin ötesinde, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi tarafından insan
haklarının gelişimi için özellikle önemli olan, ülkelerin insan hakları durumlarını özel olarak
araştırıp rapor edecek bağımsız uzmanlar görevlendirilmiştir. Birleşmiş Milletler tarafından
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atanmış bu bağımsız araştırmacılar ise insan hakları sistemi üzerine yeni bir yorumlama
şekli ve değişiklikler önermiştir. Bağımsız araştırmacıların yaptıkları bu yorumlar politik
bir direnişle karşılaşıyorken onlar insan haklarının dijital alana dönüşümü için yeni bir yol
açmışlardır.
Bu bağımsız araştırmacılar dijital teknolojilerin gelişmesine bağlantılı bir sorun olarak
1993 yılı itibariyle belirlenmiş insan hakları evrensel bildirgesinin “düşüncelerin özgürce
ifade edilebilmesi” noktasını dijital alanda geliştirmek ve korumak noktasında direk mücadele
etmek için son derece iyi donanımlıdırlar. Aynı zamanda bu bağımsız araştırmacıların bir
diğer görevi de özgürlüklerin daha iyi korunması ve düşüncenin özgürce daha iyi ifade
edilebilmesi için öneriler ve geliştirmeler sunmaktır.
Dijital zorlukların değerlendirilmesi, eski BM İfade Özgürlüğü Özel Raportörü Frank La
Rue’nun mirasının önemli bir parçasıdır. Hem internet üzerinden uygulanan düşünce ve
ifade özgürlüğü hakkı hakkında Genel Kurul’a sunduğu 2011 Raporu hem de Devletlerin
etkileri hakkında İnsan Hakları Konseyi’ne sunduğu devletlerin iletişimleri gözetim altında
tutmasının özel hayatın gizliliği ve düşünce ve ifade özgürlüğüne ilişkin insan haklarının
uygulanması üzerindeki etkilerine dair 2013 Raporu, kapsamlı bir istişare süreci aracılığıyla
dünyanın dört bir yanından gelen sesleri başarılı bir şekilde bütünleştirdi.7 Her iki rapor
da internetin insan hakları üzerine nasıl bir etkisi olduğu konusundaki anlayışımızı
zenginleştirmiş ve bu alanda çok önemli olduğu düşünülen yaygın raporlar haline gelmiştir.
Ağustos 2014 itibariyle onun yerine, ifade özgürlüğü ile işlem ve iletişimleri güvence altına
almak için şifreleme kullanımı ve çevrimiçi olarak anonim olarak işlem yapmak ve iletişim
kurmak için diğer teknolojiler arasındaki ilişkiyi yöneten yasal çerçeveye ilişkin raporunun
Haziran 2015’te sunulması beklenen David Kaye geçti.8
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi 2012 yılında “İnternet Üzerindeki İnsan
Haklarının Yükseltilmesi, Korunması Ve Yararlanması Üzerime Çözüm” başlıklı öneriyi oy birliği
ile kabul etmiştir. Bu çözüm, “bireyler hangi medya organını kullanıyor olurlarsa olsunlar
ifade özgürlüğünü kullanırlarken fiziki dünyada sahip oldukları koruma haklarına çevrim
içi dünyada da sahip olmalıdır” ifadelerini önemli olumlamalarla beraber içermektedir. Bu
doküman aynı zamanda internetin doğal ve dünya çapında yapısının, bulunan bu hataları da
hesaba katarak büyüme ve gelişme evresinin devam etmesini önermektedir.
Geçtiğimiz birkaç yılda ciddi şekilde büyüyen bir sorun olan çevrim içi gizliliğe
dair Birleşmiş Milletler İfade Özgürlüğü Raportörünün, İnsan Hakları Konseyi’nin 28.
Oturumunda bu soruna dair bir çözüm önerilmesi beklenmektedir. İnsan hakları üzerine
ve çevrim içi gizliliğe dair artan endişenin temel sebebi, Edward Snowden tarafından
2013 yılı itibariyle sızdırılan belgelerde ortaya çıkan iletişime dair izinsiz müdahaleler ve
gözetim çabalarıdır. Oluşan bu sızıntılar, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunu, “Dijital çağda
mahremiyet hakkına dair çözümleri” adapte etmeye dair motive etmiştir. Aynı zamanda
Birleşmiş Milletler tarafından yapılan bu çözüm önerisi, devletleri sadece mahremiyet
hakkını sağlaması ve dijital iletişim üzerindeki ihlallerini sona erdirmesi konusunda teşvik
etmemekte, aynı zamanda üye devletlerin iletişimin korunması üzerine yaptıkları yasal
düzenlemeleri ve pratik uygulamaları, yaptıkları gözetime dair sonuçları da değerlendirme
sürecine tabi tutmaktadır (A/RES/68/167).
Birleşmiş Milletler eski Yüksek Delegesi Navi Pillay’ın dijital çağda mahremiyet hakkı
üzerine olan raporunda “bireyden izin alınmadan yapılan gözetim belli şartlar altında kabul
edilebilir diyerek” görüşe önemli katkılarda bulunmaktadır. Bu gözetim şartlarının gerekli
ve riskin adreslendiği yere göre orantılı olduğunu kanıtlamak ve göstermek ise hükümetin
sorumluluğundadır. Navi Pillay’ın vardığı sonuca göre “Bu tarz gözetlemenin olduğu
durumlarda kitlesel gözetimin olurluğunun önüne geçilmektedir.”

7

Bkz. http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/66/290 ve http://ap.ohchr.org/documents/
dpage_e.aspx?si=A/HRC/23/40

8

Bkz. http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/CallForSubmission.aspx
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Kaleme alınan bu rapor “Dijital çağda mahremiyet hakkına dair çözümleri” üzerine
toplanan Birleşmiş Milletler Genel Meclisine bağlı üçüncü komitenin üye olan milletlere
yaptığı genişletilmiş katılım ve onaylama çağrısına geliştirme ve revize etme yönünde çeşitli
katkılarda bulunmuştur.
Çözüme yönelik maddeleri içeren bu öneri, dijital alanda mahremiyet hakkına getirilen
yeni bir uluslararası standart olarak düşünülebilir. Bununla birlikte taslak metin üzerine
oluşan konuşmalarda ortaya çıkan siyasi sürtüşmeler sırasında ortaya çıktı ki orantılılık
ilkesi, yorumlamalar ve dokunulmazlık kavramı prensipleri üzerine daha dikkatli ve
derinlemesine araştırma yapılmalıdır. Mahremiyet hakkına dair ise Birleşmiş Milletler
özel raportörlerinin yaptıkları çalışmalar, yorumlamalar etrafındaki çatışmaları dağıtıp
dijital çağdaki insan haklarına katkıda bulunabilir. Burada, düşüncelerin özgürce ifade
edilmesi konusunda Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi tarafında yapılan genel
yorumlamanın 34. maddesi ve Uluslararası Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi’nin 19.
maddesindeki görüşler, bu çalışmalar açısından yararlı olabilir. Birleşmiş milletler İnsan
Hakları Komitesi tarafında yapılan genel yorumlamalar, Uluslararası Kişisel ve Siyasal Haklar
Sözleşmesi’nin 19. maddesindeki hakların korunmasıyla bağlantılı olarak “Elektronik ve
İnternet Tabanlı Ortamlardaki İfadeler” başlığı altında değerli ek analizler ile güncellenmiştir.
Ancak Uluslararası Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi’nin 17. maddesine göre güncellenen
mahremiyet hakkına dair genel yorumlamalarda hala bir şey eksiktir ve bahsedilmemiştir.
Şu an kullanılan genel yorumlamanın 16 maddesinin kökenleri 1988 yılına kadar
dayanmaktadır. Bu maddede sadece bilgisayar, veri bankaları ve diğer cihazlara değinilip
geçilmiştir ve interneti bir yana bırakırsak dijital iletişime bile değinilmemiştir.
Birleşmiş Milletler Hükümet uzmanları grubu ayrıca devletlerin siber alandaki normlar ve
hükümlülüklerini daha iyi bir şekilde tanımlamaya çalışmışlardır. Bu grup yoğun bir şekilde
devlet güvenliği, hükümetler arasındaki anlaşmazlıklar ve devletlerin sorumlu oldukları
normlar, prensipler ve kurallar üzerine yoğunlaşmışken aynı zamanda “çatışma sırasındaki
enformasyon, iletişim teknolojileri ve bu enformasyon, iletişim teknolojilerinin savaş
sırasındaki kullanımı için hangi uluslararası yasa uygulanır” konusunu da dikkate almışlardır.
Bu grup, devletlerin internet üzerinde sorumsuzca davrandıklarını ima etmemektedir
fakat klasik diplomatik anlayışlar üzerinden türetilmiş (silahsızlanma denemelerinden
deneyimlediğimiz gibi) bir tarzda bu konunun üzerine gidilirse gözükmektedir ki oluşacak
boşluk, kontrol edebilen herkes tarafından bir silah olarak kullanılabilecektir. Bu nedenle
bu grup, bu koşullara özel genel normlar geliştirmeye ve güven arttırıcı önlemler alınırken
ortaya çıkan belirsizlik içerindeki durumlara karşı azaltıcı önlemler almaya çalışmaktadır.
Teknoloji ve hukuk kuralları, benzer standartlar ve araçlarla evrimleşir ise ifade
özgürlüğü ve mahremiyetin gizliliği dışında kalan insan haklarına dair diğer kurallar da
Birleşmiş Milletler bünyesine entegre edilebilir. Fakat dijital alana uygulanabilir olan önemli
hukuk kanunlarını ve prensiplerini sistemleştirerek insan haklarını korumaktan sorumlu
tek uluslararası aktör Birleşmiş Milletler değildir.
3.2 Diğer Uluslararası Kuruluşlar Tarafından Geliştirilmiş Yasalar ve Standartlar
Geçtiğimiz yıllarda insan haklarının çevrim içi alana dönüştürülmesindeki önemli işler
sadece Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi gibi hükümet üstü kurumlarda yapılmamış, aynı
zamanda sivil toplum örgütleri, özel aktörler ve teknik organizasyonlar gibi çoklu paydaşlar
tarafından da yapılmıştır. İnternet gibi insan aktivitesinin politik, sosyal ve ekonomik alanı
ile kesişen bir teknoloji hakkında yasaların, prensiplerin ve standartların geliştirilmesi
üzerine yapılan konuşmalar siber güvenlik, ticaret, teknik standartlar, kurumsal sorumluluk
ve internet yönetişimi alanlarının tartışılması noktasında yapılmaktadır. Araştırmanın bu
bölümü konuyla alakalı en çok bilinen uluslararası forumların önemli gelişmeleri üzerine
genel bir bakış sağlamaktadır.
3.2.1 Avrupa Konseyi
Avrupa Konseyinin sadece 47 üyesi olmasına rağmen insan hakları düzeninin
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gelişimi üzerine olan etkisi, üye sayısından çok daha ileriye ulaşmaktadır. İnsan hakları
düzeninin önemli bir parçası olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa İnsan hakları
sözleşmesinde yer alan temel özgürlükleri ve insan haklarının koruyucusunun teminatı
olmanın yanında aynı zamanda mevcut insan hakları düzeninin kurallarını dijital çağa
aktarırken çıkan zorluklarla da mücadele etmede önemli bir rol oynamaktadır. Avrupa İnsan
Hakları sözleşmesinin 8 ve 10. maddelerinde sırasıyla mahremiyet hakkı ve ifade özgürlüğü
hakkı koruma altına alınmıştır. (…)
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin yetki alanı içinde, çevrim içi alanda düşüncenin
özgürce ifade edilebilmesi konusunda önemli bir emsal teşkil etmektedir. Mahkemenin
belirttiği gibi “Günümüzde internet, bireylerin düşüncelerinin özgürce ifade edilebilmesi
hakkı üzerine kullandığı temel araçlardan biri haline gelmiştir: İnternet; politika veya
kamu yararı hakkında yapılan aktiviteler ve tartışmalarda ilgili gerekli araç ve gereci
sağlamaktadır.”9
Avrupa Konseyi “Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması” üzerine olan maddeyi 1981
yılında kabul etmiş ve aynı maddeyi 2014 yılı itibariyle “kodlanmış veri koruması bu tarih
itibariyle standarttır” düzenlemesi ile iyileştirmiştir. 2001 yılında Macaristan/Budapeşte’de
belirlenmiş olan Siber Suç Sözleşmesi 44 ülke tarafından onaylanmış olsa da 100’den
fazla ülke, ulusal mevzuatlarını bu sözleşme standartlarına çıkarmıştır. En önemlisi kabul
edilen bu sözleşme günümüzde devletlerin siber suçlarla karşı iş birliği içinde adil olarak
savaşmayı kabul ettikleri tek uluslararası sözleşmedir. Fakat aynı zamanda kendi yetki ve
prosedürlerini içerisinde “ulusal yasaları altında, çeşitli koşullar ve güvenlik önlemleri
altında insan hakları ve özgürlükler için yeterli korumayı sağlayacaktır” (Mad.15)
Son olarak vurgulanmalıdır ki Avrupa Konseyi uluslararası hukukun ayrılmaz bir parçası
olarak insan haklarını teşvik etmek üzerine oldukça konuşkan bir tavır takınmaktadır.
Konsey aynı zamanda çok farklı alanlarda yaptıkları çalışmalar ile insan hakları sorunu ve
internet arasındaki ilişkiyi kaynaştırmaya çalışarak oldukça aktif bir çalışma yapmaktadır.
Bu nedenle Avrupa Konseyi’nin rolü sadece hukuki değil, aynı zamanda internet üzerine
yapılan uluslararası yasalar ve politikalarda insan haklarına dayalı yaklaşımı sağlamak için
politik bir rol de üstlenmektedir.
3.2.2 Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı
Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı, insan haklarının dijital alana geçişinin yanında,
var olan uluslararası insan hakları sistemine de katkıda bulunur. Katılan 57 ülke ile beraber
bu dünyanın en büyük güvenlik odaklı hükümetler arası organizasyonu yasal olarak
bağlayıcılığı olmayan fakat ülkelerarası iş birliğini teşvik edici önlemleri tanıtmıştır. Aralık
2013’de, Avrupa Güvenlik ve İş Birliği teşkilatı güven arttırıcı önlemler üzerinde “devletler
arası iş birliğini, şeffaflığı, öngörülebilirliği, stabiliteyi geliştirmek ve yanlış anlama, gerginlik
ve ICT’nin10 kullanımında kaynaklı çatışma riskini azaltmak” hedefi ile anlaştı. Bu 11 önlem,
bilgi paylaşımı, istişare ve diyalog halinde kalma ve ulusal yasaları yeterli teşvik içinde
tutacak aday irtibat noktaları aralığında yer almaktadır. Açık bir şekilde temel özgürlükler
ve insan haklarına saygı sorumluğu ile beraber güvenlik bağlantılı bu metin siber alana
yönelik devlet davranışına dair önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilmektedir. Siber
güvenlik için güven arttırıcı önlemlere dair ikinci durum, halen Avrupa Güvenlik ve İş Birliği
Teşkilatı’nın farklı üyeleri arasında tartışılmaktadır.
3.2.3 Teknik Organizasyonlar
Hükümetler arası düzeyde ilerleme elde edilirken devletlerin dijital alanda rollerinin
ve sorumluluklarının yeniden tanımlanması ve internetin düzgün çalışmasından sorumlu
teknik organizasyonların insan haklarına uygulanabilir standartlara yönelik sürekli
revizyonlar içinde yeri önemlidir. Bu standartlara rağmen doğadaki teknik görülebilir ve
9 Konu ile alakalı bütün metin http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-press/pages/search.aspx?i=001115705#{“itemid”:[“001-115705”]}
10 Konu ile alakalı bütün metin http://www.osce.org/pc/109168?download=true
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teknik standartlar, insan haklarına uygun olarak kabul edilmesi gereken önemli politik,
sosyal ve ekonomik sonuçlara ve büyüyen bir tanıma sahip olmuştur.
İnternet Topluluğu, internet ile ilgili standartlara, eğitime ve “internetin dünya
üzerindeki insanlar için inovasyon, ekonomik kalkınma ve sosyal gelişme platformu olma
özelliğinin büyümesi ve evrimleşmesinin devam etmesinden emin olunması ile alakalı”11
politikaya liderlik sağlamak amacı ile 1992 yılında kurulmuş, uluslararası ve kar amacı
gütmeyen bir topluluktur. İnternet topluluğu himayesindeki İnternet Mühendisliği Özel
Timi “ağ dizaynırlarının geniş ve açık internet topluluğunun, operatörlerin, sağlayıcıların
ve araştırmacıların internet mimarisinin evrimi ve internetin düzgün çalışması ile
ilgili endişelerini” etkilemektedir. Bu teknik topluluk, yapılması istenen taleplerle ilgili
olarak internete uygulanabilir araştırmaları veya inovasyonları, davranışları, tanımlanan
yöntemleri ortaya çıkartıp bunlara dair standartları ve protokolleri geliştirir.
Özel bilgilerin korunması üzerine yapılan açıklama isteği RCF 1984 olarak bilinir ve 1996
yılında yayınlanmıştır. Örneğin İnternet Mühendisliği Özel Timi tarafından geliştirilmekte
olan ve tanınan güvenlik mekanizmaları, “kriptografik teknolojilerin uluslararası olarak
yeterli oranda kullanımına bağlıdır ve ihtiyaç duymaktadır”12. Bu teknik topluluk, yakın
zamanlarda mahremiyet hakkı ve düşüncenin özgürce ifadesi izlenimi altında büyüyen
endişelerini yinelemiştir. Topluluk, şifrelemeyi internetin standardı yapmayı taahhüt eder.
İnternet gizlilik beyanı vurguladığı “şifreleme mümkün olduğunda doğrulanmalıdır fakat
doğrulama yapılmadan protokoller tarafından gizliliğin sağlanması bile yaygın gözetimle
yüzleşmek için yararlıdır” açıklaması İnternet Mühendisliği Özel timi üzerinde gözetmen
görevi gören İnternet Mimarisi Kurulu tarafından Kasım 2014’de kabul edilmiştir13
İnsan Hakları Protokolü Hususu Üzerine Araştırma Önerisi Taslağı’nda İnternet
Mühendisliği Özel Timi, “İnsan haklarının temelini oluşturan ve internet altyapısını sağlayan
standartlar ve protokoller” önermektedir. Teknik uzmanlardan oluşan grup bir yıllık ön
araştırmada bu fikri daha fazla keşfedecek ve geliştirecektir.
Ayrıca Amerika merkezli ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan İnternet Tahsisli Sayılar
ve İsimler Kurumu (ICANN)’da Uluslararası İnsan hakları sistemine katkıda bulunmaktadır.
Bu kuruluş, internet fonksiyonlarının çalışması için hayati olan IP adreslerinin ve alan adı
isimlerini de içeren birkaç veri tabanı ile internet kaynaklarının bakımlarından sorumludur.
Yakın tarihli iki yayının işaret ettiği gibi, yeni alan adları atama sürecinde insan haklarını
koruma sorumluluğu, hem ICANN’in karar alma sürecine Devlet Danışma Konseyi (GAC)
aracılığıyla katılan hükümetlere hem de kurumsal bir aktör olarak ICANN’in kendisine aittir.
Bu yayın, aynı zamanda ICANN’in ayrımcılıktan korunma ve özellikle düşüncenin özgürce
ifade edilebilmesi gibi insan haklarını dikkate alarak kendi iç tüzüğünü değiştirmesinin
zorunlu olduğunu öne sürmüştür. Bu tüzük değişimi özellikle devam eden ve iki binden
fazla yeni alan adı kayıt isteği alınmış yeni genel üst düzey alan adları programı bağlamında
önemlidir. Uzmanlara göre, ICANN’in yeni genel üst düzey alan adları programında ki şu
an ki “duyarlı uygulamaları” düşüncenin özgürce ifade edilmesi noktasında tam bir uyum
göstermemektedir. Bunun nedeni belli alan adlarının hassas olarak sınıflandırılmasıdır ve bu
“.xxx” “.gay” veya “.amazon” gibi alan adı uzantılarının serbest bırakılması ICANN toplumunun
üyelerinden farklı itirazlar almıştır. Bu araştırma birçok konuda kültürel, toplumsal ve/veya
siyasi duyarlılıkları vurgularken aynı zamanda tescil alanının ihlali ile alakalı özgürce görüş
bildirmektedir. Daha da önemlisi bu alan adlarından bazıları ayrımcılığa dayalı sebeplerce
geri çevrilmiştir. Bu nedenle LGBT gibi potansiyel azınlık topluluklarını haklarını sınırlayıcı,
insan haklarından tam anlamıyla yararlanmaları üzerinde kısıtlayıcı olmuştur.
3.2.4 Özel Sektör
İnsan hakları standartlarının korunması ile alakalı sorumluluğu olan tek özel kuruluş
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11 http://www.internetsociety.org/who-we-are
12 https://tools.ietf.org/html/rfc1984
13 https://www.iab.org/2014/11/14/iab-statement-on-internet-confidentiality/
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İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (ICANN) değildir. Gerçekte insan hakları
standartlarının korunmasında özel sektörün rolü hayatidir çünkü insan haklarının dijital
çağa aktarılması ile bağlantılı zorluklar, hukuk ve teknik standartlar tarafından daha
sistemleştirilmemiştir fakat sorumlu iş uygulamaları ile belli bir dereceye kadar giderilebilir.
Ayrıca çoğu zaman çevrim içi şirketler ile onların müşterileri arasında bulunan tek yasal
ilişki, kullanım şartlarını tartışmayla sınırlıdır ki bu şartlar, temel özgürlükler ve insan
haklarını korumaya almış da olabilirler almamış da.
Özellikle çok uluslu büyük şirketler ile mücadele etmede sayısız zorluk vardır ve
devletler, insan haklarını çevrim içi dünyada uygulamak ve korumak için giderek bu
şirketlere bağımlı hale gelmektedir. Bir örnek olarak Facebook en büyük global sosyal ağ
platformu olması sayesinde içeriği ve bunlardan birçoğunun da radikal olduğu düşünülen
bütün içeriği platformu üzerinden sunmaktadır. Hükümetler radikal içeriği belirlemek
amacıyla “internet şirketleri ile beraber çalışmaya ihtiyaç duyduklarını” (Watt & Wintour,
2015) tartışmaktadırlar.
Dahası çoğu zaman özel uygulamaların kendisi başlıca sayılamayan, şeffaf olmayan ve
tahmin edilemeyen problemin parçasıdır (McNamee, 2014; York, 2010). İnsan haklarının
dokunulmazlığına yapılan uygulamalar ile birlikte, ulusal devletler ve globalleşmiş
küresel sektörler arasındaki karışık ilişki, insan haklarının çevrim içiyle ilgili başlıca
mücadelelerinden biridir (Milton Mueller, 2010).
Birleşmiş Milletlerin iş ve insan hakları üzerine olan temel prensipleri, özel sektör şirketleri
için insan haklarını kendi iş stratejileri ve uygulamalarında nasıl yeterince yansıtacaklarının
davranış kodu olarak kabul edilebileceğin taslağını çizer. Birleşmiş Milletler’ in iş ve insan
hakları üzerine olan temel prensipleri, insan haklarına saygı ve diğer yasalara uymanın
yanında özel işlevleri yerine toplumun organlarını üstün tutacağı noktasında işletmelerin
rolünün tanınması temel alır. Birleşmiş Milletlerin iş ve insan hakları üzerine olan temel
prensiplerinin altında, bilgi ve iletişim sektörleri üzerine faaliyet gösteren şirketlerden
yaptıkları faaliyetler sürecinde insan haklarına saygı ve bağlılıklarını özetleyen açık politika
beyanı ve ayrıca insan haklarına yönelik herhangi bir olumsuz etkiyi önlemek için yerinde
değerlendirme ve tanıma yapacak uygun durum tespiti mekanizmalarını kurması beklenir14.
Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD), çok uluslu şirketler için olan
kuralları ayrıca açıklar: “İlişkili iç kanunların yürürlüğü ile ilgili ya da uluslararası insan
hakları yükümlülüklerini uygulamak konusundaki devlet başarısızlıkları veya işin
gerçeği devletlerin bu tür uluslararası yükümlülüklere/yasalara aykırı hareket edebilme
potansiyelleri, işletmelerin insan haklarına saygılı olması konusunda oluşan beklentiyi
azaltmaz. Yerel yasaların ve regülasyonların uluslararası anlamda tanınmış insan hakları
regülasyonları ile çatışma içinde olduğu ülkelerde, işletmeler bu ülkelerdeki iç hukuku ihlal
etmeden insan haklarını regülasyonlarını tam ölçüde sağlamak ve onurlandırmak için yollar
aramalıdırlar”15.
Küresel Ağ Girişimi’nin misyon ifadesine göre; girişim, insan hakları üzerinde çatışma
sayılabilecek yerel yasalar ve politikalar üzerinde artan baskıdan beri bilgi ve iletişim
sektöründe düşüncenin özgürce ifade edilebilmesini ve gizliliği korunabilmesi için iş birlikçi
bir yaklaşımı yaratmayı hedeflemektedir.
Sonuç olarak dijital insan hakları mücadelesine yönelik sorunlar kaçınılmaz olarak
bütün özel sektörü içermektedir. Bununla birlikte çözüme ulaşmak için kurumsal aktörlere
olan bağlılık aynı zamanda probleminde bir parçasıdır. İnkar edilemez şekilde özel sektör
insan haklarının yükseltilmesinde ve korunmasında katkıda bulunabilir. Aynı zamanda
insan haklarının çevrim içindeki hakların merkezi parçalarından biri kabul edilmesi için
şirketlerin yapmaya ihtiyaç duyduğu birçok durum da vardır.
14 http://shiftproject.org/sites/default/files/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
15 http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
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3.2.5 Çoklu Paydaş Toplantıları
Hükümetler, teknik topluluklar, özel sektör ve sivil toplumun her birinin çevrim içi insan
haklarını korumak için özel bir rolü ve sorumluluğu varken “Sadece tüm bu aktörlerin
tutumları ile geliştirilmiş ve adapte edilmiş normlar, teknoloji kullanıcılarının sorunlarına
yeterli bir yanıt olabilir”
şeklinde büyüyen bir anlayış vardır. Sonuç olarak
çoklu paydaş toplantılarında gelişen yasalar, prensipler ve politika pratikleri, uluslararası
münazaalarda önemli bir ivme kazanmıştır.
2014 yılının Nisan ayında Brezilya’nın Sao Paulo kentinde yapılan NETmundial
Konferansı aşağıdan yukarıya, açık ve katılımcı bir süreç olarak örnek bir konferanstır.
Çeşitli paydaşları temsil eden binlerce temsilcinin kararıyla onaylanan “NETmundial çoklu
paydaş toplantıları ifadesi”, internet yönetim prensipleri evrensel insan hakları tarafından
desteklenmelidir, görüşünü tazeledi16. Birleşmiş Milletler’in 2012 yılındaki uluslararası
insan hakları ifadesinde yer alan “İnsanların çevrim dışı olduğu anlardaki hakları, aynı
zamanda çevrim içi olduğunda da korunmalıdır” beyanı, NETmundial beyanında yankılandı.
Mahremiyetin korunması ile birlikte düşüncenin özgürce ifade edilebilmesi gibi spesifik
olarak isimlendirilmiş haklar, keyfi veya hukuka aykırı gözetim, veri toplama, kişisel verileri
kullanma gibi ihlallere maruz kalmayacak şeklinde beyan edildi.
NETmundial konferansı “Herkes, çevrim içi olarak sosyal ağlar ve platformlarda dahil
olmak üzere, barışçıl bir şekilde toplanma hakkına sahiptir” gibi dijital alandan etkilenmiş
diğer insan haklarını da anlamlı şekilde içermektedir. NETmundial beyanı enformasyon
özgürlüğü ve veriye erişim konusunda oldukça özenlidir. “Herkes, yazarların ve yaratıcıların
haklarına hukuken saygılı olarak internet üzerinden bilgiye ulaşabilmeli, onu paylaşabilmeli,
üretebilmeli ve dağıtabilmelidir” maddesi beyanın içerisinde yer alır. Bu beyan, çevrim içi
kaynaklara erişebilirliği teşvik ederek engelli kişilerin özel ihtiyaçlarına işaret eder. Son
olarak internette insan haklarını geliştirmek için yapılan münazaralar “yoksulluk içinde
yaşayan insanlara geliştirme süreçlerinde katılım imkanı vermek için hayati bir araçtır.”
Düşüncenin özgürce ifade edilebilmesi ve mahremiyet hakkı gibi iki haktan daha ziyada
NETmundial beyannamesinin yansıması, insan haklarına yönelik olarak kullandığımız
ölçeği genişletmemiz ve bu iki haktan daha farklı haklara da ulaşmamız sonucuna varır.
İnsan haklarını koruma önlemleri konusunu tanımlamak için sıklıkla kullanılan “internet
kullanıcıları” ve “bireysel” kelimesi dikkat çekicidir. Bu bireysel etken çoklu paydaş
toplantılarını insan haklarına yönelik doğrusal bir desteği tartışmaya soktu.
Mevcut insan hakları eğitimi sırasında normların hiçbir açık eksiğinin olmadığı
görülmelidir. İnsan hakları zaman içerisinde evrim geçirmeye devam etmektedir ve
çeşitli teknolojik gelişmeler insan haklarının korunmasının önünde kesinlikle bir
problem yaratacaktır fakat bu problemler aşılmaz değildir. İnsan hakları standartlarının
ve normlarının başarılı bir şekilde evrimleşmesini sağlamak amacı ile insan haklarının
geleceğine yönelik geliştirmelerin genişçe tartışılması ve ilgili tüm aktörleri içermesi hayati
gözükmektedir.
4. İnsan Haklarının Dönüşümünü Teşvik Eden Politika Girişimleri
Eninde sonunda, dijital geliştirmeler tarafından yaratılan bütün zorluklara karşı, hiçbir
yasa veya yönerge tarafından komple hitap edilemez. Dijital hakların yeterince korunması
amacı ile ülkeler, uluslararası yasalar ve standartları kendi iç hukuk yükümlülüklerinde
uygulamak için kapsayıcı ve akıllı politikalar geliştirmeye ve iş birliği yapmaya ihtiyaç
duymaktadır. Aynı zamanda insan haklarını korumak ve desteklemek için durum tespiti ve
uyum mekanizmalarının kontrolünü sağlayacak kurumsal sektörde bir lidere ihtiyaç vardır.
Bu bölüm çeşitli uluslararası politika girişimlerini ve bunların dijital hakları korumak ve
desteklemek için sahip oldukları potansiyelleri değerlendirmeye çalışacak.
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4.1 Wassenaar Düzenlemesine Göre İhracat Kontrolleri
İhracat kontrolleri, insan hakları temelli yaklaşımın uluslararası politikaya
uygulanmasında önemli bir mekanizma haline gelmektedir. Bununla birlikte uluslararası
koordinasyon ve gözetim eksikliği nedeniyle mevcut önlemler, insan haklarını sistematik
şekilde ihlal eden ülkelere yapılan gözetime ve sansüre yönelik teknoloji ihracatını
engellemede yetersiz olmaya devam etmektedir.
Wassenaar düzenlemesi bu tür koordinasyonu gerçekleştiren bir forum olmasına
rağmen odaklandığı nokta, uluslararası güvenlik ve stabilitedir. Bu forumda insan hakları
sorunlarından açıkça bahsedilmemiştir. Wassenaar düzenlemesinin listeleri yıllık olarak
güncellenmektedir ve teknolojinin sansür ve gözetim için kullanılması düzenlemesine
yönelik olarak yapılacak güncelleme zaman alacaktır (Maurer, Omanovic vd., 2014).
Wassenaar düzenlemesi, 2013 yılının Aralık ayında çeşitli gözetleme teknolojilerinin çiftkullanım listesinde yer almasını kabul etmiştir. Kitle gözetimi, hedefli gözetim ve telefon
dinleme gözetimi gibi gözetim çeşitleri güncel Wassenaar listesinde yer almaktadır ancak
tanımlar doğru teknolojilerin korunmasını sağlamak için hala adapte edilmeye ihtiyaç
duymaktadır.
Wassenaar özelinde kullanılan gerçek kontrol listesi istişaresi endişe nedeni olmaktadır.
Bu istişare karar mekanizmasını kontrol eden azınlık hükümet uzmanları ve aldıkları
karar alma mekanizması çok az bir şeffaflığa sahiptir ve bu şeffaflık çekincesi bütün
Wassenaar düzenlemesi için sorumluluktur. Sivil toplum ve araştırmacı gazeteciler lisanssız
teknolojilerin satışının izlenmesinde önemli bir rol oynarken Wassenaar düzenlemesine
imza koyan devletler, karar alma mekanizmalarını sivil topluma açarak ve sivil toplum
aktörlerini ilgili uzman aktör olarak istişare süreçlerine dahil ederek kurumsal şeffaflıklarını
arttırmaya ihtiyaç duymaktadırlar.
4.2 İnternet Yönetişimi ve Dünya Bilişim Toplumu Zirvesi (WSIS)
Cenevre’de 2003 yılında ve Tunus’ta 2005 yılında toplanan Dünya Bilişim Toplumu
Zirvesi (WSIS), bilgi ve iletişim teknolojileri ve diğer teknolojik gelişmelere olan ilginin şehir
merkezinde yaşayan kapsayıcı ve kalkınma odaklı bilgi toplumunu sağlamak için özellikle
çok önemli olduğunu deklare etmiştir. Bu iki zirve, bilişim toplumu hedefine ulaşmak
için farklı hatlardan sıkı bir eylem planının on yıllık bir süreç içerisinde uygulanmasını
başlatmıştır. İnsan hakları temelli unsur, bireyin güçlendirilmesi odaklı yaklaşım ve
ulaşılabilir, karşılanabilir ve kapsayıcı katılım için politikalar uygulanmasından süreç için
nispeten güçlü bir unsurdur.
Amerika Birleşik Devletleri’nin New York kentinde 2015 yılı Aralık ayında Birleşmiş
Milletler Genel Kurulu içerisinde gerçekleştirilecek olan “WSIS+10-İnceleme Zirvesi”
kapsayıcı bir bağlılık yenilenmesine ve hak temelli internet yönetim rejimine yol açabilecektir.
Bununla birlikte internet yönetişimi içerisindeki kayıp yönetişime yönelik olarak devam
eden fikir ayrılıkları WSIS sürecinin yararı hakkındaki soruları arttırmıştır.
Buradaki zorluk, gelecekteki olması muhtemel zirveye yönelik her geliştirici çalışmanın
insan haklarını yeterince hesaba kattığından emin olmaktır. Burada Birleşmiş Milletler ikinci
komitesince 2015 yılı sonunda İnternet Yönetim Forumunda (IGF) genişletilen talimat aynı
zamanda yararlı olabilir. Olası bütün eklemelerde IGF’in aslında onların çoğu eleştirilerine
yanıt olduğundan emin olmalıdırlar (Milton Mueller & Wagner, 2014).
4.3 Çevrim içi Özgürlük Koalisyonu (FOC)
Çevrim içi Özgürlük Koalisyonu, 12’si Avrupa bölgesinden olmak üzere 26 gelişmiş veya
gelişmekte olan ülke hükümetlerinden oluşan uluslararası bir koalisyondur. Bu koalisyon
özgür ifade ve çevrim içi gizliliği desteklemek için diplomatik çabayı koordine eder. Bu
çaba bilgilerin paylaşılmasını, çevrim içi insan haklarına karşı şüpheli ihlaller olması
halinde ortak diplomatik girişimlerin ve diplomatik notların paylaşılmasını, uluslararası
müzakereler içerisindeki deklarasyon ve pozisyon alma durumunu ortak açıklamalarda
formüle etme noktasını içerir. 2014 yılının Ekim ayında 26 üye ülkeden oluşan koalisyon üye
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ülkeleri ve üye ülkelerin işletmelerini, “Gözetim teknolojilerinin kullanımı ve ihracatı, uygun
ve tutarlı ulusal yasalar içerisinde kontrol edilmelidir” (FOG, 2014) maddesini kabul ederek
luslararası, çok paydaşlı olarak kullanılan gözetim teknolojilerini kullanmalarını frenlemek
için kabul etmiştir. Bununla beraber Çevrim içi Özgürlük Koalisyonu, hükümetlerin karıştığı
insan hakları ihlalleri için yapılan eleştirileri bertaraf etmek için bir koruma kalkanı olarak
kullanılması fikri de ortaya atılmıştır. Moğolistan’ın FinFisher şirketinin müşterilerinden
biri olduğu ileri sürülmektedir (Marquis-Boire, Marczak, Guarnieri, & Scott-Railton,
2014), Birleşik Krallık ve ABD devletlerinin ikisi de “Beş Göz” istikbarat teşkilatı birliğinin
üyelerindendir (Nyst & Crowe, 2014).
4.4 Teknolojik Egemenlik Önlemleri
Kendi vatandaşlarını kitlesel gözetim üzerinden gözetleyen hükümetler, bu görüşe kalkan
olması için bu gözetimi teknolojik egemenliği korumak üzerine alınan önlemler olarak
isimlendirmektedir. Pratikte bu görüş, özel servis sağlayıcılarını servislerini yerelleştirmek
için zorlamak ve böylece hükümetin depolanan kişisel veriler üzerinde çok iyi bir kontrolün
olanağına erişmesi anlamına geliyordu. Her ne kadar mahremiyetin korunması gibi insan
hakkını sıklıkla bu tür önlemleri haklı göstermek için referans olarak gösteriyor olsalar da
aynı zamanda milli güvenlik perspektifine dönmek için işaret vermektedirler. Devletlerin
hassas veriler üzerinde kontrolünü arttırmayı deneyeceği aşikar olmakla beraber, insan
hakları standartlarını aslında yalnızca devletler yükseltebilir.
Avrupalı farklı politikacılar ve şirketler, veri yerelleştirmenin gerekliliğini, internet
trafiğine yönelik yerel yönlendirmeyi ve ulusal elektronik posta hizmetini önerdiler fakat
şu ana kadar geniş kapsamlı bir destek bulamadılar (Maurer, Morgus, Skierka, & Hohmann,
2014). Ulusal yönlendirmeye yönelik tekliflerden biri Almanya’daki gizli ve açık aktörler
tarafından yapılmıştır. Önerilene göre Avrupa Konseyi Başkanı Herman Van Rombuy
tarafından Avrupa ve Latin Amerika arasında, deniz altından yeni bir bağlantı hattı
çekilmesi önerisi getirilmiştir. Aynı zamanda ”Finlandiya’nın veriler için güvenli bir liman”
olmasını isteyen eğitimden ve iletişimden sorumlu Finlandiyalı bakan Krista Kiuru da bunu
istemektedir. Avrupa’nın dışında Brezilya hükümeti, yabancı şirketler için ulusal sınırlar
içerisinde veri depolama gereksinimini araştıran ilk hükümetlerden biriydi fakat sonuçta
bu hüküm “Marco Civil da Internet” yasasının son oluşturulan teklifinden düştü. Rusya’daki
veri yerelleştirme önlemleri Brezilya’daki önlemlerin son taslaktan çıkarılmasının aksine
2015’in Eylül ayında Rusya parlamentosu tarafından yürürlüğe sokulması planlanmaktadır.
Benzer önlemler İran ve Çin hükümetleri tarafından olabildiğince çok verinin kendi ulusal
sınırları içerisinde kalabilmesinin sağlanması için tarihsel olarak takip edilmiştir (Jiang,
2012; Rhoads & Fassihi, 2011).
Bu eylemler, dijital iletişimde güvenlik ve mahremiyeti korumanın arttırılması için
söz vermesine karşın ters bir etkiyle vatandaşlarını izlemede ve kontrol altında tutmada
hükümetlere genişleyen bir kapasiteye sahip olma alanı da yaratabilir (Maurer, Morgus
vd., 2014). Otoriter rejimler, bir yandan vatandaşlarının dış dünya ile etkin iletişimini
engellemişler, diğer yandan da dış dünya ile bağlantılarına izin vererek onların davranışlarını
incelemek için uzun tedbirler almışlardır. Her zaman uygulanmamasına rağmen devlet
kontrollü intranet (yerel internet) Cuba, İran ve Kuzey Kore gibi rejimlerde desteklenmiştir.
Bu bölgelerde hükümetler uygunsuz gördükleri içerikleri engellemekte veya bağlantıyı
tamamen kesmekte ve buna “ulusal internet” veya “Helal İnternet” gibi isimler vermektedirler
(Hoffmann, 2012; Rahimi, 2011).
4.5 İnsan Hakları Dokunulmazlık Uygulaması
Hükümetlerin vatandaşların üzerindeki kontrolü artırmak ve onların verilerini
kendi ülke toprakları içerisinde tutmayı aradığı gibi bilim insanları da insan hakları
dokunulmazlık uygulamasının artan önemini işaret etmektedirler. Marko Milanoviç’in
savunduğu “globalleşme çağında ülkeler artan bir şekilde kendi sınırları dışındaki insanların
insan haklarına etkide bulunmaktadır ve bu etkileme ile beraber dokunulmazlığa yönelik
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uygulamalara açılan davalardaki artışı ve genel konunun artan önemini açıklar” (Milanovic,
2011).
İnsan haklarına yönelik dokunulmazlık uygulaması, devletlerin kendi sınırlarının
ötesinde de insan hakları olan yükümlülüklerini genişletmesini gerektiğini savunan bir
konsepttir. Birçok ülke, insan hakları dokunulmazlık uygulaması yükümlüğüne direnirken
hukuk bilginleri (Milanovic, 2011) ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi (La Rue,
2013), dokunulmazlık uygulamasının bazı formlarını en azından kabul etme eğilimindedirler.
Birleşmiş Milletler Özel Raportörü La Rue, kendi raporunda “Bir dizi devlet, dokunulmazlık
uygulaması üzerinde yetki iddiasında bulunmak için ya da yabancı ülkelerdeki iletişimi
kesmek için çıkartılan yasaları benimsemeye başlamıştır. Bu çıkartılan yasalar, insan hakları
dokunulmazlık uygulaması ile ilgili ciddi kaygılara yol açmaktadır ve bireyin dış gözetiminin
bir objesi olup olmadığını bilmesini olanaksız hale getirmektedir” (La Rue, 2013) noktasına
değinmektedir. Sonuç olarak devletlerin ve özel sektörün kendi vatandaşlarının dijital
haklarını diğer yabancı devletlerin bireylerinin dijital hakları ile eşit şekilde tamamıyla
evrensel şekilde ele alacağına ummaktan başka bir çıkar yolu gözükmüyor (Bowden, 2013).
4.6 Uluslararası Politikalar Tarafından Organize Edilen Teknik Çözümler
Güçlü şifreleme aktivistleri, araştırmacı gazetecileri ve araştırmacıları, hassas iletişimi
koruma olanağı sağlar. Ancak sıklıkla bu şifrelemeli iletişimin, geniş bir popülasyon tarafından
kullanılabilmesi noktasında hantal kaldığı söylenmektedir. Şifrelemeyi dünyadaki tüm
kullanıcılara ulaşılabilir hale getirmek, mühendisler ve özel sektörü bu şifrelemeyi internet
protokollerinde, yazılımlarda ve donanımlarda standart hale getirmeye motive etmektedir.
Bununla birlikte istihbarat topluluğunun arasında endişeler olmuştur çünkü şifrelemenin
kullanımındaki artış bazı durumlarda istihbarat çabalarına engel olabilir. Bu argüman
şunu iddia etmektedir; güçlü uçtan uça şifrelemenin kamu tarafından fazla kullanılması
istihbarat servislerinin işlerini yapma noktasında yeteneklerinin sınırlandırılması riskini
doğurmaktadır (Yadron, 2015). Bu argümana rağmen, bununla benzer ulusal güvenlik
politikaları hakkında yapılan birçok tartışmada bu iddiayı doğrulayacak çok az ampirik
kanıt vardır. Buna karşılık yapılacak olan kamunun bu tarz şifreleme araçlarına erişimini
kısıtlamak veya bu tarz teknolojilerin için bir arka kapı yerleştirmek eylemlerin kusurlu
tasarımdan ötürü kaçınılmaz olarak istismar edilecektir (Bauman et al., 2014; Greenwald,
2014; Johnson, Maillart, & Chuang, 2014). Şifreleme sistemi kullanmaktan daha güzeli
ise mutlak olarak hedeflenen gözetimin ortadan kalkması, gerekli olmamasıdır fakat
bu şifrelemeler kitlesel gözetimi daha zor ve daha pahalı hale getirmektedir. Son olarak
not edilmelidir ki, şifreleme üzerine olan tartışmalar yeni bir fenomen değildir fakat bu
tartışmalar yıllardan beri devam etmektedir ve edecektir.17
5 Avrupa Birliği Eylemleri ve Politikaları ve Bunların Etkileri
Geçtiğimiz yıllarda Avrupa Birliği internet ve insan hakları sorunu ile ilişkili sayısız
önlem almıştır. 2011 yılındaki Arap Baharı ve 2013 yılındaki Snowden sızıntıları ile beraber
internet ve insan hakları sorununun önemi büyümüş, bu sorunlar artan bir şekilde siyasi
ilgiye liderlik etmiştir.
5.1 Avrupa Birliği’nin Dış Politika Girişimleri
2014 yılında yayınlanmış olan Düşüncenin Çevrim içi ve Çevrim dışı Dünyada Özgürce
İfade Edilebilmesi Üzerine Avrupa Birliği İnsan Hakları Yönergeleri, Avrupa Birliğinin dış
politikasında dijital iletişimin öneminin farkında olduğuna dair bulguları gösteren önemli
bir adımdı. Başlık, en açık ifade ile ifade özgürlüğüne odaklanırken içerisindeki yönergeler
gizlilik, gözetim ve hatta AB kamu diplomasisi konularını genişletmiştir. Bu yönergelerde
finansal araçlar üzerine olan bir husus özellikle önemlidir. Bu finansal araçlar üzerine olan
husus açıkça “Avrupa Birliği’nin uygun olan tüm dış finansal araçları düşüncenin özgürce
ifade edilebilmesinin daha fazla korumak ve teşvik etmek ve düşüncenin ifadesinin hem
17 http://openpgp.vie-privee.org/gilc-wass-fr.htm
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çevrimdışı hem de çevrim içi alanda özgür, farklı, bağımsız medyanın ortaya çıkmasını
destekleyen bir yapı”18 içerisinde kullanılması gerektiğini söyler. Bir diğer önemli
mekanizma ise Demokrasi ve İnsan Hakları İçin Avrupa Belgesi’dir (EIDHR) ve bu küçük
bağış mekanizması önemli tehditlerle yüzleşen bireyler için kurulmuştur.
Daha da önemlisi Avrupa Parlamentosu 2012 yılında Avrupa Birliği dış politikası içindeki
dijital özgürlük stratejisi kararını kabul etmiştir. Bu kararda “dijital özgürlüğe yönelik koruma
ve teşvik etme ana akım olmalıdır” ve “otoriter rejimlere yönelik baskıcı teknolojilerin
ihracatını ve hizmetini yasaklama”19 fikirleri açıkça vurgulanmaktadır. Avrupa Parlamentosu
tarafından dış ilişkileri şiddetli şekilde etkileyen bir başka kararda, NSA gözetlemesinin bir
sonucu olarak alınan teröristlere ait finans verilerinin takibinin içeren SWIFT Antlaşmasının
askıya alınmasıdır. Avrupa tarafından yapılan birçok güvenlik taahhüdü NSA’in geniş gözetim
uygulamaları sonrasında sorgulanmaya başladı. Bu kararlar aynı zamanda Avrupa’nın
Avrupa ile Amerika arasındaki veri paylaşımını sınırlamak için somut adımlar atmaya
hazırlandığının önemli bir sinyalidir ve Avrupa parlamentosunun 4 Temmuz 2013’te ve 12
Mart 2014’te aldığı kararlar bu somut adımlar eşliğinde değerlendirilmelidir. Bu iki karar,
NSA gözetlemesine ve bu gözetlemenin Avrupa Birliği vatandaşlarının bireysel haklarına
yönelik etkisine odaklanmıştır.
Bu alınan kararlardan ikincisi özellikle Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki gözetim
organlarına dikkat çekmeye ve bu organlara yönelik “Avrupa Dijital İhzar Emri” uygulamaya
çağırmıştır. Bu kararlar aynı zamanda Avrupa Birliği tarafından yapılan “Güncel boşlukların
giderildiğine yönelik tam bir inceleme yapılana kadar güvenli limanları kapatın” diyen geniş
kapsamlı eylem planını da içerir. Bu karar ile “Avrupa Dijital İhzar Emri”nin hangi sonuca
sahip olduğu görülecektir.
Avrupa Parlamentosu ayrıca kitlesel gözetimin verdiği zararların yanında gizliliği ve
dijital hakları vurgulamak için düzenli olarak oturumlar ve etkinlikler organize etmektedir.
Avrupa Parlamentosu gizlilik ve veri koruması üzerine güçlü bir vurgu koyarak gizliliğin
Avrupa içinde ve dışında internet ve insan hakları üzerine tartışılması gereken anahtar
konulardan biri olduğunu20 noktasında kendisine pozisyon alır.
Mayıs 2015 yılından yayınlanan yeni Avrupa Birliği Evrensel Dijital Stratejisi nihayet an
itibariyle Avrupa Komisyonu bünyesinde tartışılmaktadır. İnsan hakları temelli yaklaşıma
sıkıca gömülmüş bir küresel strateji uygulanmasında önemli bir kök görevi görecektir.
Türkmenistan ve Çin gibi ülkeler Avrupa Birliği’nin insan hakları diyaloglarındaki dijital
içerik üzerine insan haklarına endişelerine yönelik sıklıkla adres gösterdiği bir diğer alandır.
Bu ülkelerin bu politikalarını sadece bu politik susturucu eşiğini sağlamak için kullanacağı
gerçeğinin yanı sıra bu tarz mekanizmaların yararına hakkında bazı endişeler vardır
(Boonstra & Laruelle, 2013; K. Hoffmann, 2010;Kinzelbach, 2014).
Avrupa Birliği Konseyi’nin internet yönetimi üzerindeki “insan hakları ve demokratik
değerlerini” (16175/14) açıkça vurguladığı ve “İnsan haklarının evrensel anlamda teşvik
edilmesi için internet bir araç olabilir” (16200/14) şeklindeki önerisinin yanı sıra “Çevrim içi
insan haklarının korunması ve teşvik edilmesi” de aynı zamanda ABD ve AB arasındaki siber
diyaloğun memnuniyet verici şekilde geniş kapsamlı bir parçasıdır. Bununla birlikte, İnternet
ve İnsan Hakları Bilgisi’ni, Avrupa Dış Eylem Servisi (EEAS) çalışanları için kaynaştıran
eğitim programının yanı sıra, yaklaşan diplomatik sonuçlara siber insan haklarını eklemek
önemlidir.
Avrupa Birliğinin dış politika stratejisi için önemli bir buluşma yeri de Avrupa Komşuluk
Politikası (ENP) ve genişleme müzakereleridir. Avrupa Komşuluk Politikasına yönelik
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18 http://eeas.europa.eu/delegations/documents/eu_human_rights_guidelines_on_freedom_of_expression_
online_and_offline_en.pdf
19 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-20120470+0+DOC+XML+V0//EN
20 http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20150116IPR09941/html/Committeeon-Human-Rights-meeting-21-01-2015-15001630
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istişareler mevcut Avrupa Komisyonu tarafından komşu olan 16 ülkede insan temelli
yaklaşımı dijital alanda teşvik etmek için bir fırsat olarak görülmüştür. 2014 ve 2020 yılları
arasında 15,4 milyar bütçe ile Yeni Avrupa Komşuluk Aracı (ENI) demokrasi ve insan
haklarına saygı yolunda ülkelerin ilerlemesini teşvik tabanlı yaklaşım ile sağlayacaktır. İnsan
haklarının dijital alana uygulanması bu ilerlemenin ölçüsünde önemli bir kriter olabilir ve
olmalıdır.
Bosna Hersek ve Kosova gibi Avrupa Birliğine girmek için müzakere sürecine aday
olan ülkeler ve İzlanda, Arnavutluk, Makedonya, Sırbistan, Karadağ ve Türkiye gibi Avrupa
Birliğine üye olmak için müzakere sürecinin devam ettiği ülkeler Avrupa Birliğinin insan
hakları temelli yaklaşımı teşvik etmesi için potansiyel mekan olabilirler. Katılım öncesi
yardım aracının ikinci sürümü (IPA II) 2014 ve 2020 yılları arasında demokrasi, yönetişim
ve hukukun üstünlük alanlarının geliştirilmesi için sahip olduğu 11,7 milyar Euroluk bütçeyi
dijital haklar bileşenlerini geliştirme alanını da dahil ederek kapsamalıdır.21 Gelecek yıllarda
müzakereler ortaya çıktıkça Avrupa Birliği, müzakerelerin çerçevesini ve bu müzakereci
ülkelerde dijital alandaki insan haklarına yönelik sorunlarını adres göstermek için açıkça
insan haklarını referans alan “Kopenhag Kriterlerini” kullanabilir.
5.2 Avrupa Birliği İçindeki Dijital Haklar Stratejileri
Avrupa içerisindeki dijital hakları yönetecek ana mevzuat, 2009 yılında imzalanan
Lizbon Antlaşması ile devreye giren “Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi”dir. Bu bildirge
Avrupa Birliği’nin dijital haklar dair pozisyonuna bir temel sağlar. Avrupa Adalet Divanı’nın
2014 yılında aldığı kararla “Avrupa Birliğinin Veri Saklama Direktifini”22 geçersiz sayması
alınan bu pozisyon sayesinde olmuştur. Bu bildirgenin ötesinde, örneğin Avrupa Komisyonu
tarafından yayınlanmış “Avrupa Birliği Çevrim içi Haklar Kanunu” gibi yumuşak hukuksal
önlemler de vardır. Bu haklar, Avrupa mevzuatında temel tüketici hakları odaklı iken, aynı
zamanda Avrupa Birliği üye ülkeler arasındaki farklı politik alanları ve uyumu yönelik geçişi
nasıl kolaylaştırabileceği meselesinde bir örnek olarak sunulmaktadır.23
Avrupa’daki dijital haklar sorunu üzerine en önemli, anahtar yasama girişimlerinden
biri veri koruma çerçevesi reformudur. Bu reform hali hazırda hala tartışma aşamasındadır
fakat sunduğu çözüm, Avrupa Parlamentosu’nun 12 Mart 2014 tarihinde aldığı kararla
benimsenmiştir. Avrupa Parlamentosu’ndaki milletvekilleri, dijital alanda gizliliğin korunması
için yasal çerçevenin adapte edilmesinde istekli rol oynamış ve karar alınmıştır. Yeni Avrupa
Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği içerisindeki bireyin kişisel verilerini kaldırma hakkı
veya yönetmeliğin ihlalleri karşısında bireysel ve kolektif dava hakkı gibi spesifik öğeler
hakkındaki kamu tartışması insan haklarına yönelik anlatının kaymasını desteklemektedir.
Halihazırda bu tartışma, “gizliliğin ne olduğu ve veri koruma yönetmeliğinin dijital alandaki
insan haklarını korumak için nasıl kullanılabileceğin” konusundaki uluslararası anlayışa
önemli ölçüde katkıda bulunmuştur. Bununla birlikte düzenlemenin nihai şekli ve Avrupa
dışındaki düzenleyici çerçeveler üzerindeki muhtemel etkisi henüz gözlenmeyi bekliyor.
Veri koruma reformunun çerçevesi üzerine olan tartışmalarla paralel olarak, ayrıca birlik
genelinde bilgi güvenliği (NIS) ve ağ içerisindeki ortaklığın yüksek kalması konularında tedbir
alınmasına sağlayacak yeni bir Avrupa Birliği yönergesi üzerine tartışmalar sürmektedir. Bu
yeni direktifin hedefi özel ağlar ve bilgi sistemleri ile internetin güvenliğini geliştirmektir.
Bu hedefle birlikte üye devletlerin operatör gerektiren kritik altyapılarındaki hazırlıklarını
arttırmak ve birbirleri ile kurdukları iş birliğini geliştirmek, ulaşılmaya çalışılan şeydir.
Bu yeni direktifin önerisine Avrupa Komisyonu ve Yüksek Temsilci Catherine Ashton
tarafından tasarlanmış Avrupa Birliği Siber Stratejisi eşlik etmektedir. Avrupa Birliği
tarafından 2013 yılı içerisinde benimsenen “Avrupa Birliğinin Siber Güvenlik Stratejisi: Açık,
Güvenli ve Sağlam Siber Alan” siber sorunların adalet, iç işleri ve dış politika yönlerini ele
alan Avrupa Birliği içerisindeki ilk kapsamlı AB politika belgesidir.
21 http://ec.europa.eu/enlargement/instruments/overview/index_en.htm
22 http://www.loc.gov/law/help/eu-data-retention-directive/eu.php
23 http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/code-eu-online-rights
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Bireysel Haklar, Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı’nda benimsenen hukukun üstünlüğü
ve demokrasiyi vurgulayan strateji siber alanda korunmaya ihtiyaç duymaktadır. Bu strateji
aynı zamanda “artan küresel bağlantının sansürü veya kitle gözetimini barındırmaması24”
gerektiğini açıkça belirtmektedir. Ancak, “Siber” ve “Güvenlik” terminolojisi kelimelerin sivil
bileşenini vurgulamak yerine dijital iletişimi militarize etmeye ve teminat altına almaya
hizmet etmektedir. Dijital haklar ve ulusal güvenlik arasındaki görünür bir gerilim varken,
Avrupa Parlamentosu, Komisyon, Konsey ve üye devletler mümkün olan her yerde bu
terminolojiyi kullanmaktan kaçınmalıdır, çünkü bu terminoloji, internete yönelik “küresel
ortak iyi” bakışını “askeri savaş alanı olarak internet” görüşüne kaydırır. Hatta internet
hakkındaki bazı askeri söylemler dijital soğuk savaşa yol açabilir (Mueller, 2013)
Söylemlerden stratejilere doğru yola çıkarsak DG CNECT’deki emekli komiser Kroes
tarafından geliştirilmiş Bağlantıda Kalma Stratejisi, “İnsan haklarını ve temel hakları
güvence altına alacak AB taahhüdüne hem çevrim içi hem de çevrim dışı olarak saygı
duymayı ve internet ile diğer iletişim ve enformasyon teknolojilerini siyasi özgürlüğün,
demokratik gelişmenin ve ekonomik büyümenin sürücüsü olarak kalmasını desteklemeyi”25
amaçlamıştı.
Strateji hakkında yapılan ilk tantananın aksine, strateji üzerinde çok az ilerleme
kaydedilmiştir. Birkaç somut sonuçtan biri ise durum farkındalığına yönelik Avrupa’nın
kapasitesini (ECSA) ölçmek için yapılan fizibilite çalışmasıdır. Bu fizibilite çalışması Avrupa
Komisyonuna yapılan dijital hak ihlallerine hakkında daha iyi bilgi sağlamaya yönelik çalışma
olarak görülebilir. Bu fizibilite çalışması halen devam ediyor olsa da böyle bir platformun
gerçekten geliştirilebileceğine yönelik belirsizlik hala korunuyor.
Yeni bir Avrupa Komisyonunun geçtiğimiz günlerde atandığı göz önüne alındığında,
yeni iki Başkan Vekili Andrus Ansip ve Federica Mogherini’nin bu konu hakkındaki nasıl
bir iş birliği yapacaklarını görmek önemli olacaktır. İnsan hakları ve dijital politika üzerine
Avrupa Birliğinin değişik stratejik elementleri, düşüncenin çevrim içi ve çevrimdışı dünyada
özgürce ifade edilebilmesi üzerine Avrupa Birliği İnsan Hakları yönergeleri, bağlantıda
kalma stratejisi, ECSA ve Avrupa İhracat Kontrol Politikasının incelemesi birbirlerine daha
iyi entegre edilirler ise şüphesiz şekilde yararlı olacaktır.
Son olarak internete ve insan haklarına yönelik hakları sağlarken AB üyesi ülkeler, bu
haklara yönelik yaptıkları ihlaller için eleştiriliyorken AB’nin güvenilirliğinden daha genel
bir sorun vardır. Örneğin Macaristan’ın yeni medya yasalarını analiz edersek: İnsan Hakları
İzleme Örgütü bu yasaları yargı ve medyaya zarar verici olarak nitelendirmiştir (HRW 2014).
Diğer örnek ise “Beş Göz”ün ittifakında İngiltere’nin öne çıkan rolüdür (Nyst & Crowe, 2014).
Burada Avrupa Birliği ve üye devletler için mücadele, iç politika ile dış politikalar arasındaki
uyumun geliştirilmesi olmalıdır. AB üyesi ülkeler için AB dışındaki ülkelerde aynı eleştiriyi
alıyorken önemli insan haklarını ihlal etmesi çok zor bir durumdur.
Avrupa Birliği, evdeki problemleri düşünerek bu alanlardaki güvenilirliğini geliştirmelidir.
Yine de bazı üye devletlerin insan haklarına yönelik politikaları zorlu olabilir. Bu koşullar
Avrupa Birliği’nin insan haklarının ileriye doğru geliştirilmesine yönelik çabasını
engellememelidir. Avrupa Birliği bunun yerine, tutarlı bir dış politika altında yaşamak için dış
politikada hak temelli bir gündemi takip etmeli ve bu amaca yönelik çabasını arttırdığından
emin olmalıdır.
5.3 Avrupa Birliğinde İhracat Kontrolleri: Wassenaar Anlaşması ve Ötesi
Avrupa Birliği gözetim teknolojilerinin yönelik ihracat kontrolleri alanında özellikle
aktiftir. Aralık 2011’de, Suriye gözetim teknolojisi ihraç eden bir Avrupa konsorsiyumuna
yönelik medyada çıkan geniş rapor(Elgin & Silver, 2011) nedeniyle Avrupa Konseyi, internet
ve telefon iletişimin izlenmesi ve kullanılması amaçlanan yazlım ve ekipmanların ticaretini
önlemek için Suriye’ye yönelik mevcut yaptırımlarını güncelledi.
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Bu tarihte Avrupa Birliği Suriye ve İran hedef alan yaptırımlarını sadece gözetleme
teknolojisini dahil etmiştir, diğer kısıtlayıcı tedbirleri dışarda bırakmıştır. Avrupa Birliği
ayrıca Belarus, Fildişi Sahili, Gine Cumhuriyeti, Libya, Myanmar ve Zimbabve gibi ülkelerin
bu tarz teknolojik gözetim araçlarının iç baskı yöntemi olarak kullanılabileceği endişesi ile
önlem olarak bu ülkelere bu ekipmanların ihracını yasaklamıştır.
Bu sorunların çoğuna cevaben, Avrupa Birliği üyesi ülkeler Wassenaar Düzenlemesi
üzerindeki gözetim teknolojilerine yönelik güçlü yönetmeliğin ana savunucularından
bazıları olmuşlardır. Bu değişiklikler hiçbir şekilde mükemmel olmamakla birlikte gözetim
teknolojileri ihracatının düzenlenmesine yönelik önemli bir ilk adımdır (Maurer, Omanovic
vd., 2014). Avrupa Birliği düzeyinde bu gelişmeler, “kitle gözetimi, izleme, takip etme ve
engelleme için siber araçlar”ın açıkça tartışıldığı regülasyon olan Avrupa İhracat Kontrol
Politikasının İncelemesi’nde desteklenmiştir.
5.4 Avrupa Birliği Ortakları ile Ticaret ve Yatırım Görüşmeleri
Avrupa Birliği açısından ticaret ve dijital haklar üzerine devam eden bir tartışma vardır
ve bu tartışmalarda insan haklarına politikasına yönelik yapılması gereken güncelleme
beklentileri ve fiili anlaşmalar arasındaki fikir ayrılıkları açıkça gözükmektedir. Bu durum
özellikle Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki güvenli liman antlaşması,
Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı anlaşması ile Ticaret Hizmetleri Anlaşmasına
yönelik saygıda kendini göstermektedir.
Yapılmış olan 50 ticaret antlaşması ile beraber şu anda çok daha fazla antlaşma anlaşma
aşamasındadır, Avrupa Birliği, ortak ülkelerdeki insan haklarının korunmasını teşvik
etmek için ikili yatırım anlaşmalarını kullanarak iyi konumlandırılmıştır. İnsan hakları
üzerine esas temayüllerin uygulanması Tercihlere Yönelik Avrupa Birliği Genelleştirilmiş
Şema (GSP+) altındaki ek ticaret teşvikleri ile ödüllendirilebilir. Bu şema, Medeni ve Siyasal
Haklar Uluslararası Sözleşmesi ve 26 temel temayülün uygulanmasını içermektedir ve bu
sayede Ermenistan, Bolivya, Yeşil Burun Adaları, Kosta Rika, Ekvator, El Salvador, Gürcistan,
Guatemala, Moğolistan, Panama, Paraguay, Pakistan ve Peru gibi GPS+ ülkelerindeki dijital
hakların güçlendirilmesine ve teşvik edilmesine önemli ölçüde katkıda bulunabilir. İnsan
Haklarını korumak ve teşvik etmek için bir yöntem olarak sürdürülebilirlik ve iyi yönetişim
kriterlerinin GSP+ sözleşmelerinde uygulandığından emin olmak gerekmektedir. Örneğin
Pakistan internet ve telekomünikasyon ağlarının bağlantısını kesmede uzun bir geçmişe
sahiptir ve Avrupa Birliği veya Avrupa Birliği’nin insan haklarına yönelik özel temsilcisinin
GSP+ ile uyum açısından Pakistan hükümeti ile bu konunun konuşup konuşulmadığı henüz
belli değildir.
İnsan Hakları aynı zamanda Avrupa Komşuluk Ortaklığı’nın (ENP) ve Afrika, Karayip ve
Pasifik ülkeleri ile yapılan Cotonue Anlaşması’nın da temelini oluşturmaktadır. Sonuç olarak,
AB ortaklığına şeffaflık ve halkın katılımı ve kamu istişareleri, sivil toplum diyaloğu ve
sürdürülebilirlik etki değerlendirmesi yoluyla ticaret müzakereleri, ortak ülkelerdeki dijital
hakların ihlalleriyle ilgili endişeleri dile getirmek için bir platform olarak kullanılmalıdır.
6. Fikirleri Tartışmak ve İleri Götürmek için Alan
Öncelikle belirtmek gerekir ki insan haklarına yönelik geniş bir yaklaşıma ihtiyaç
vardır. Sansür ve gözetim üzerine yöneltilen açık odak, birbiriyle eşit alakalı birçok insan
hakları yaklaşımını maskelemektedir. Biz insan hakları yaklaşımına ek örnekler sunmaya
teşebbüs ederken bu çalışmada sansür ve gözetime yönelik açık odaktan etkilenmektedir.
Tartışmanın odağını genişletme ve etkilenen diğer birçok insan hakkını göstermek hala
devam eden bir sorundur ve mücadeledir. Dijital hakları bütün sektörlerde ana akım haline
getirmek kaçınılmaz demektir çünkü gelişen dijital teknolojiler ile beraber bu gelişimden
etkilenmeyen hiçbir insan hakları alanı kalmamıştır.
Önceki yaptığımız analizlerin ışığında Avrupa Parlamentosundaki insan hakları ile alakalı
DROI alt komitesine şu önerilerde bulunuyoruz:
1. Avrupa Birliği üçüncü dünya ülkelerindeki insan haklarını koruma ve teşvik
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etmeye yardımcı olmak için, ulusal mevzuatlarını geliştirmede teknik asistanlık ve
kapasite inşası sunarak ilerlemeye teşvik etmelidir. İnsan haklarına yönelik olarak
yapılan birçok tartışma uluslararası anlatmalara odaklanmışken, bu tartışmalar yasal
ulusal çerçevenin yerine geçemez. Ayrıca, Avrupa Birliği üye ülkeleri yasal dinleme,
mahremiyetin korunması ve siber alanda hukukun üstünlüğünün korunması gibi
alanlarda insan hakları temelli mevzuat modeli geliştirmeli ve dünyanın çevresindeki
partnerleri ile bu modelleri paylaşmalıdır.
2. Dijital hakların her alanına yönelik hesap verme sorumluluğunu
güçlendirmelidir. Açık bir şekilde hesap sorulamaması anlamı, bireylerin kamu
aktörlerinin yerine gizliliği korumak için sıklıkla yeni yollar araması gerekir.
Maliyetleri ya da idari yükleri azaltmak için bastırmak insan hakları için ödün
vermeyi haklı kılamaz. Avrupa Birliği, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (ECHR) ve
Avrupa’nın içindeki veya dışındaki diğer ilgili adli yetkililerin önünde, gizlilik ihlali
ve diğer dijital hak ihlalleri için daha iyi bireysel hata telafi ve temyiz mekanizmasını
desteklemelidir.
3. Özel sektör şirketlerinin ve hükümetlerin şeffaflıkları geliştirilmelidir.
Avrupa Birliği, algoritmalar ve kurumlar26 için daha büyük şeffaflık talep etmeli ve
dijital teknolojilerin insan haklarını nasıl şekillendirdiği hakkında önemli bilgilere
erişimi olduğundan emin olmalıdır. Bu bilgilerin çoğu, akademilerde, gazetecilerde,
genel kamuoyunda ve hatta ilgili kamu düzenleyicilerin elinde yoktur ve bu nedenden
ötürü etkili bir şekilde değerlendirilemez.
4. Kapsamlı dijital politikaların ve stratejilerin taslağı çizilmelidir. Bu dijital
politika ve stratejiler bazı kapsamları ile hali hazırda yürütülüyor olmasına rağmen,
taslağın “dijital bileşeni” Avrupa Birliği’nin bütün ileriye dönük stratejilerine veya
politikalarının içine kaynaştırılmalıdır. Böylece politikaların insan zihninde insan
hakları temelli yaklaşım ile hizmete alındığından emin olunur. Avrupa Komşuluk
Ortaklığı (ENP) ve Avrupa Birliği Kalkınma İş Birliği özelinde dijital haklar bir büyük
odaktan yararlanabilir.
5. Avrupa Birliği ve Latin Amerika devletleri arasında dijital haklar
konusundaki stratejik iş birliği derinleştirilmelidir. Brezilya, Almanya ve yeni
Avrupa-Latin Amerika internet kablosunun “Gizlilik Çözümü” önemli bir ilk adım
oluyorken, potansiyel iş birliğinin geliştirilmesi için araştırılması gereken birçok ek
alan vardır. Bu alanlar iki kıta arasında ticaret ve araştırma yapılması için güçlü iş
birliğini içermenin yanı sıra, Avrupa ve Latin Amerika ticaretin geliştirilmesi, veri
koruma ajansları, diplomatik ilişkiler ve adli yetkililerde bu geliştirilmesi gereken iş
birliğinin içindedir.
6. Dijital haklar sorunlarına dair Avrupa Birliğinin uluslararası politika
oluşturma kurumsallığı ve özellikle Avrupa Birliğinin dünya çapındaki misyonu
ile beraber daha fazla kurumsal bilgi birikimi üretin. Avrupa Birliği görevi içindeki
insan hakları iletişim noktaları için düzenli dijital haklar eğitimi zorunlu hale
getirilmelidir. Buna ek olarak görevler ve müdürlükler ülkelerdeki ve durumlardaki
güvenli iletişime izin vermek için yetkili olmalıdır, bu yetki bireylerin güvenliği için
hayati olabilir.
7. İnsan hakları ve teknoloji üzerine bağımsız kapsamlı araştırmaları teşvik
etmek için bu alanlarda Avrupa araştırma iş birliğini daha da güçlendirmek. Özel
sektör iş birliği memnuniyetle karşılanıyorken bu alandaki araştırmalar için kurumsal
finansman üzerine mevcut muazzam güven üretilmekte olan araştırmaların kalitesi
ve bütünlüğü ile mücadele etmektedir.
8. “Siber” kelimesini askeri anlamından arındırmak. İnsan haklarına yönelik
anlatının kayması, Avrupa Birliğinin açık bir şekilde internet politikaları ve
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stratejilerini askeri boyuttan indirip sivil boyuta odaklaması ile sağlanabilir. Bu
boyut, Avrupa Parlamentosunun insan haklarında siber güvenliğin ana merkez
olmadığından emin olmak zorunda olacağı yaklaşan Avrupa Birliği Küresel Dijital
Stratejisi için özellikle önemli olacaktır.
9. Ticaretteki insan hakları yönlerini, uluslararası ticaret anlaşmaları ve Avrupa
Birliğinin ticaret politikasının kabulünü garantiye almak için anahtar mekanizma
olarak ileriye sürmelidir. Bu ileri sürme, gözetim teknolojileri hakkında ince
ayarlanmış mevcut ihracat kontrollerini içermektedir. Avrupa Birliği GSP+ ticaret
çerçevesi ile beraber daha güçlü bir dijital haklar değerlendirme mekanizmasını
teşvik etmenin yanı sıra insan haklarını vurgulayan başrol oyuncusu olmaya ihtiyaç
duymalıdır.
10. İnsan haklarını arttırıcı teknolojileri, özellikle Wassenaar düzenlemesi
içinde uluslararası ve ulusal seviyede şifreleme teknolojilerinin hükumet
kontrolünden kurtulmasına yardım ederek desteklemelidir. Aynı zamanda Avrupa
Birliği vatandaşları tarafında kullanılan güvenli iletişiminin fonksiyonel, kolay
kullanılır ve daha iyi anlaşılır olmasını sağlamak için bu alana yönelik olarak daha
fazla araştırmaya ve eğitime ihtiyaç vardır.
11. Avrupa Birliği, üye ülkelerini Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesindeki
gizlilik hakkı ile alakalı olan 17. maddeye yeni bir genel yorum getirmek için çaba
harcamaya teşvik etmelidir. Bu yeni yorumla beraber, uluslararası yasalara yönelik
yorumların dijital çağ ile bağlantısı sağlanmaya çalışılacak ve gizlilik hakkı açısından
sorumluluğun netleştirilmesine yardımcı olacaktır. Diğer bir yandan benzer bir
unsur, Avrupa Birliği üye devletleri gizlilik hakkına ilişkin Birleşmiş Milletler Özel
Raportörü kurulmasını da desteklemelidir.
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