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ÖNSÖZ
Bilinen insanlık tarihi kadar eski olan hak ve özgürlük düşüncesi, özellikle büyük sosyal
çalkantıların yaşanması sürecinde belirgin şekilde gündeme gelmiş, bu çalkantıları takip eden
iki yıkıcı dünya savaşının ardından ise hızlı bir yükselişe geçmiştir. Üçüncü bin yılın başında
bütün dünyada yükselen değer haline gelen insan hakları “İnsan Hakları Hukuku” adıyla pozitif
hukukun bir alt disiplini olarak bilim dünyasındaki yerini de almıştır.
Tarihî gelişim süreci içerisinde anlamı ve kapsamı farklılıklar gösteren “insan hakları”
kavramının günümüzde de küresel mutabakat kazanmış bir teorik çerçevesi ve uygulama biçimi
kazandığı söylenemez. Ancak, Birleşmiş Milletler’in “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi”ni
yayınlaması ve dünya ülkelerinin bu beyannameye imza koyması, keza Avrupa Birliği’nin “AB
İnsan Hakları Sözleşmesi” yayınlayarak üye ve aday ülkeler tarafından imzalanması, özellikle
son yetmiş yıldan bu yana insan haklarının salt bir ideal yaklaşım olmasının ötesine geçilerek
aynı zamanda ulusal ve uluslararası düzlemde istikrar, barış ve güvenliğin sağlanması açısından
bağlayıcılığı ve yaptırımları da olan bir değerler sisteminin kurulmasına zemin teşkil etmiştir.
Tarih boyunca köklü kırılma ve gerilemelerin yaşandığı dönemler dışında insanoğlunun
hak ve özgürlük bilinci ve talebi sürekli genişlemiştir. 20. yüzyılın başlarında gelişen sivil ve
siyasal haklardan oluşan Birinci Kuşak Hakları, aynı yüzyılın ortalarına doğru gelişen
ekonomik, sosyal ve kültürel hakları ifade eden İkinci Kuşak Haklar izlemiş, nihayetinde
küreselleşme ve bilgi çağı döneminde, çevre hakkı gibi birey-devlet ilişkilerini aşan nitelikteki
Üçüncü Kuşak Haklara ulaşılmıştır. Yeni hak konularının ortaya çıkması yanında mevcut
hakların da yeniden tanımlandığı ve yorumlandığı bu aşamaların son noktası postmodern
dönemde ortaya çıkan Dördüncü Kuşak Haklar olmuştur.
İnsan haklarının tanımı ve kapsamı yanında bu hakların nasıl korunabileceği de önem
arz eden bir konu olarak tartışılmaya devam etmektedir. Zira, insan hakları söylemleri ile
uygulamalarının örtüşmediği, Amerika’nın Irak’ta, Rusya’nın Afganistan, Çeçenistan ve
Ukrayna’da yürüttüğü savaşlarda, Miyanmar’da Rohingya Müslümanlarının maruz bırakıldığı
insanlık dışı muameleler ve 2011 yılında başlayan Suriye iç savaşında yaşanan acı tecrübeler
ile Suriyeli sığınmacılara Batı devletlerince reva görülen muameleler, insan haklarının çifte
standarttan kurtarılmasının ve sağlam bir güvenceye kavuşturulmasının ne kadar önemli ve
öncelikli bir konu olduğunu ortaya koymuştur.
İnsan hakları kavramı ve düşüncesi Batı’nın bir icadı olmadığı gibi ülkemizde de “ithal
bir kavram” değildir. Bütün semavi dinlerin temel çağrısı Allah’a ortak koşmama yanında temel
olarak insanın hak, hukuk ve haysiyetini korumayı amaçlamıştır. İnsanın Yüce Yaratıcı ile,
diğer tüm insanlarla ve tüm yaratılmışlarla tevhit, adalet ve merhamet temelinde ilişki
geliştirmesini isteyen ilahi mesajlar, tarih boyunca gelişen medeniyetlerde hak, özgürlük ve
insanlık onuru mücadelesinin zeminini oluşturmuş, insanın Allah’tan başka hiç bir varlığa kul
olmaması bilincini geliştirmeyi hedeflemiştir.
Türkiye’de insan haklarının yeni ve ithal değil eski ve kendi medeniyetimizin öz değeri
olduğunu savunan çeşitli sivil toplum kuruluşlarına rastlanmakla birlikte bu alanda yeterli
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akademik çalışma olduğunu söylemek zordur. Yedi milyarlık insanlık ailesinin son bir iki asır
içerisinde şekillenen Batı merkezli nâkıs insan hakları söylemiyle yetinmeyerek daha katılımcı,
daha kapsamlı ve daha kuşatıcı bir insan hakları söylem ve eyleminin ortaya çıkması için bütün
dünya toplumlarının katkısını sağlayacak yeni çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.
Kitabımızın ana kaynağını Türkiye İnsan Hakları Kurumu’nun 2006 yılında yayınlamış
olduğu “İnsan Hakları: Temel Bilgiler, Koruma Mekanizmaları, İl ve İlçe İnsan Hakları
Kurulları” isimli eser oluşturmaktadır. Adı geçen eserin insan hakları kavramı ve önemi, insan
haklarının tarihsel gelişimi, insan hakları hukukunun temel ilkeleri, hak konuları ve insan
haklarının korunması ve geliştirilmesine ilişkin genel bilgileri içeren bölümleri Prof. Dr.
Mustafa Erdoğan, İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının kuruluş yapısı ve işlevleri ile ilgili bölüm
ise Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı’nda o dönemde görev yapan uzmanlar tarafından
kaleme alınmıştır.
Ders kitabı olarak hazırlanan bu çalışmada konuların anlatımında ayrıntılı doktrin
tartışmalarına girmekten kaçınılmıştır. Hakların açıklanmasında temel olarak Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi ve uygulaması ile Türkiye Cumhuriyeti anayasal mevzuatı alınmıştır.
Bu kitaptan edinilen bilgilerle insanlık tarihinin en önemli konularından ve en yaygın
problem alanlarından biri olan insan hakları alanını daha iyi anlamak ve böylece sosyal hizmet
mesleğini daha etkin uygulamak mümkün olacaktır.
Doç. Dr. Fethi Güngör
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YAZAR NOTU
Sevgili arkadaşlar,
Kitapta konular olabildiğince özlü sunulmaya çalışılmış, bilimsel ayrıntılara
girilmemiştir. Konuların pekişmesi için dört farklı formatta sorular mevcuttur. Bunlardan biri
olan Uygulamalar başlığında yer alan çözümlü sorular sayesinde, bölüm içinde anlatılan
kavram ve konuları pekiştirme imkânı bulacaksınız. Uygulama Soruları başlığındaki grupta ise
Uygulamalara benzer ancak bizzat kendinizin de araştıracağı somut verilere ilişkin sorular yer
almaktadır. Bölüm Soruları başlığında kendinizi deneme fırsatı bulacağınız çoktan seçmeli onar
adet soru bulunmaktadır. Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular kısmında ise daha ziyade size
sunulan bilgilerin pratik hayattaki karşılıklarını düşündüren soruları bulacaksınız.
İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet dersimiz kapsamında sizlere sunduğum bu kitabın ve
diğer sunumların eğitim, aile ve çalışma hayatınıza olumlu somut katkılar yapması temennisiyle
başarılar dilerim.
Doç. Dr. Fethi Güngör
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. İnsanın İlk Yaratılışı
1.1.2. Allah’ın Değil, Yekdiğerinin Halifesi
1.2. İnsanın Temel Özellikleri
1.2.1. Âdemoğlunun Çift Kutuplu Yapısı
1.2.2. Zıt Noktalar Arasında İnsanlaşma Süreci
1.2.3. Günümüz İnsanı ve İdeal İnsan
1.2.4. İnsana Fıtratınca Davranmak
1.2.5. İnsanın Haysiyet ve Hürriyet Aşkı
1.3. Hak ve Sorumluluk Dengesi
1.3.1. Özgür Bireyin Hak ve Sorumluluk Dengesini Kurabilmesi
1.3.2. Birey mi Toplum mu?
Bu bölümde, insanın ilk yaratılışı, temel özellikleri, âdemoğlunun çift kutuplu yapısı,
ideal insan, insanın haysiyet ve hürriyet aşkı, ve hak ve sorumluluk dengesi konuları
işlenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) “İnsan insanın kurdudur.” ifadesindeki temel yanlışları bulunuz.
2) “İnsanların geometrik olarak çoğaldığıı” iddiasının ne kadar isabetli olabileceğini
düşününüz.
3) Bir insanın haysiyet ve hürriyetine bu kadar düşkün oluşunun sebeplerini düşününüz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

İnsanın ilk yaratılışı

İnsanın yeryüzünün
yöneticisi olarak seçilmesi
sürecini kavrayabilmek.

İnsanın temel
karakteristiği

Âdemoğlunun çift kutuplu
yapısını, insanın haysiyet ve
hürriyet aşkının sebeplerini
kavrayabilmek.

Hak ve sorumluluk
dengesi

Bireyin hak ve sorumluluk
dengesini kurmasının
yollarını ortaya koyabilmek.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Metinler, çözümlü problemler,
alıştırmalar ve interaktif
materyaller ile konunun daha iyi
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•

Beşer

•

İnsan

•

Halife

•

Hak

•

Sorumluluk

•

Haysiyet

•

Hürriyet
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Giriş
Tarih boyunca doğusundan batısına kadar dünyanın hemen her tarafında insanın
mahiyetini kavramak için gayret sarf eden, bir meçhulü kendince tarif etmeyi deneyen çok
düşünür gelip geçmiştir. Bunların büyük bir kısmı mahlukatın en kompleks üyesini tanımanın
zorlu uzun yolunu sürmek yerine sadece bir hususiyetinden yola çıkarak onu tanımlayıvermeyi
tercih etmiştir. Oysa, en değerli, en şerefli ve en üstün olduğuna dair elimizde kesin delil olmasa
bile çok değerli, çok şerefli ve çok üstün bir varlık olduğunu, yeryüzünün yönetiminin uhdesine
tevdi edildiğini Kur’an ayetlerinden öğrendiğimiz insanı anlamak, onun mahiyetini bihakkın
kavramak, onu tanımlamak hakikaten hiç de kolay bir olay değildir.
Yaklaşık iki asırdan beri doğa bilimleri ve teknoloji yanında sosyal bilimlere de
damgasını vurmuş olan Batı felsefesi ve bilimsel üretimi; alet kullanan hayvan, düşünen
hayvan, söz verebilen hayvan, isyan eden hayvan, hisseden hayvan, ticaret yapabilen hayvan,
sosyal hayvan gibi tek açılı ve yetersiz tanımlarla insanı basite indirgemiştir. Doğu felsefesinde
aynı indirgemeyi yapan düşünceler yanında insanda insanüstü vasıflar vehmeden yüceltmeci
düşünce ve inanç hareketlerine de rastlanmaktadır.
Doğa ve tıp bilimleri kadar olmasa da önemli gelişmeler katetmiş olan insan ve toplum
bilimlerine; özellikle filozofların, antropologların, ilahiyatçıların, psikologların, sosyologların
ve pedagogların insanın hakikatini kavramaya yönelik çalışmasına rağmen ‘insan’a dair esaslı
izahlar getirilemeyişini Kadir Canatan, Alman filozofu ve felsefe tarihçisi Ernest Cassirer’in
izahları çerçevesinde şöyle cevaplıyor: Bir taraftan insana ilişkin bilgilerdeki aşırı
uzmanlaşmanın sebep olduğu epistemolojik parçalanma, diğer taraftan da bu parçalanmayı sona
erdirecek kavramsal bir bütünlüğe ulaşmadaki zorluk (2014:8).
Doğu ile Batı’nın ifrat ve tefritini reddeden İslam, insanı hak ettiği ve layık olduğu bir
konumda değerlendirmiş, onu Allah’ın kulu ve yeryüzünün yöneticisi olarak takdim etmiş,
yerde ve göklerdeki yaratılmışları da onun hizmetine ve emrine amade kılmıştır. Birbirlerinin
halefi/halifesi olarak yeryüzünü imarla görevlendirilen insanın kâmil, olgun, bütün, tam bir
insan olmasının yol ve yöntemini Kur’an apaçık şekilde ortaya koymuş, Peygamber Efendimiz
de, kıyamete kadar gelecek bütün bir insanlığa ‘insan-ı kâmil’in en güzel örneğini hayatıyla
göstermiştir.
Büyük mütefekkir Mehmet Âkif’in muhteşem “İnsan” şiiri (2010:80-82), kâinatın özü
mahiyetinde yüce bir değere sahip olan insanı maharetle anlatmaktadır.
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1.1. İnsanın İlk Yaratılışı
‘İnsan’ isminin Arapçada ‘unutmak’ anlamına gelen ‘n-s-y’ kökünden türediğini ileri
sürenler de olmakla beraber; ‘ünsiyet peyda etmek, kaynaşmak, uyum sağlamak, samimi
olmak’ anlamlarını veren ‘e-n-s’ kökünden türemiş olması kuvvetle muhtemeldir. Zira,
unutkanlık vasfından bir isme sahip olması insanın şanına yaraşmamakta, onun sosyalleşme
ihtiyacı ve vasfıyla tam bir mutabakat arz eden ‘ünsiyet kurma’ kökünden mülhem bir isim
kazanmış olması insanın hakikatine daha münasip düşmektedir. Nitekim, ünsiyet, munis, nisa
gibi aynı kökten türeyen kelimelerde olduğu gibi “insan” kelimesi de, Sevan Nişanyan’ın
etimolojik sözlüğüne göre “iyi huylu ve yumuşak başlı olma, evcilleşme” (2010:267)
anlamlarına gelmektedir.
Akidenin değil bilimin konusu olan ‘insanın yaratılışı’ meselesinde Yahudi
ilahiyatından İslam kültürüne taşınmış sorunlu bir kaç rivayetle yetinmek insanın hakikat
arayışına mugayirdir. Kur’an'ın bir çok yerinde insanın hangi özden yaratıldığı konusunda
değişik ifadeler kullanılır: Turâb; toprak (22:5), salsâl; pişirilmiş çamur (55:14), hamein
mesnûn; şekil verilmiş çamur (15:28), tîn; çamur (37:11), mâ’; su (21:30), alak; embriyo
(96:1)... Bütün bu kelime ve kavramlar, insanın tabiatın bağrından çıktığını ve onun birbirinin
devamı ve mütemmimi olan uzun bir süreçte en güzel kıvama getirildiğini göstermektedir.
İlgili ayetleri incelendiğimizde görmekteyiz ki, insanın hammaddesi toprak ile suyun
(25:54; 36:77) buluşmasıyla karılmış, beşerin yaratılışı bir süreç dâhilinde ortaya çıkmıştır.
Nitekim, insan bedenini inceleyen fizik, kimya ve biyoloji bilimleri vücudumuzun yüzde
65’inin oksijen, 18’inin karbon, 10’unun hidrojen, 3’ünün azot, 1.5’inin kalsiyum, 1’inin fosfor,
geri kalan yüzde 1.5’inin de nitrojen vb. diğer organik ya da inorganik bileşenlerden oluştuğunu
ortaya koymuştur. Rabbimizin ilahi bir sanat eseri olarak mükemmelen bir araya getirdiği bu
bileşenlerin oluşturduğu kas, sinir ve bağ gibi dokular sayesinde, bedenimizin solunum, sinir,
hareket, üreme, dolaşım ve sindirim gibi hayati sistemleri muhteşem bir uyum içerisinde işlerlik
kazanmaktadır.
Ne var ki, insanı “mükerrem; çok değerli” kılan, ona ‘ilahi ruh’tan üflenmesidir (38:7172). Allah Teala, yaratılışını en düzgün hale getirdikten ve ruhundan üfledikten sonra diğer
yaratılmışların ona saygılarını sunup insana boyun eğmesini ferman buyurmuştur (15:28-29,
31:20). İşte beşer, üflenen bu ruh sayesinde ‘insan’ mertebesine yükselmiştir. Zira, ruh
üflendikten sonra insanın kendisini diğer hayvanlardan ayıran üstün yetenekleri ortaya çıkmıştır
(32:9, 32:9, 15:29, 38:72).
Yüce Yaratan insanı yeryüzünde halife atayacağını beyan buyurduğunda, melekler,
zaten yeryüzünde var olan ve sorumsuzca yaşayan, kan dökerek istediğini elde eden, mal
kavgası yapan, güçlünün zayıfı ezdiği bir beşer hayatını müşahede etmekte oldukları için beşer
türünün halife seçilmesinin hikmetini o an idrak edememiş ve “biz seni överiz, yüceltiriz”,
hikmetini idrak edemesek de senin tayinin ve takdirin elbette en güzelidir mealinde bir tepki
vermişler, Rabbimiz de “Ben sizin bilmediklerinizi de bilirim.” (2:30) buyurarak insana
güvendiğini, bahşettiği yüksek yetenek ve emanetler sayesinde onun hakkaniyet temelinde
gelişmiş sosyal sistemler kurabileceğini beyan buyurmuştur.
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1.1.2. Allah’ın Değil, Yekdiğerinin Halifesi
Ayet-i kerimede sarahaten beyan buyurulduğu üzere insanoğlu “halîfetullahi fi’l-ard;
Allah’ın yeryüzündeki halifesi” değil, “halâife fi’l-ard; yeryüzünde birbirlerinin halifesi” olarak
görevlendirilmiştir (6:165, 7:129, 10:14, 35:39 vd.). Hâşâ, Allah’ın halifeye ihtiyacı olmadığı
gibi ona vekâlet edebilecek bir varlık da yoktur. İnsanlar gibi gruplar ve toplumlar da birbirinin
ardılı olarak hayat sürüp gitmektedir. Dün yaşayan seleflerimizin yerini dolduran bizler, bu
yerleri bizden sonra gelecek haleflerimize devretmek durumundayız. Kıyamete kadar dünya bu
şekilde deveran edip duracaktır.
Halife tayin edilen insanın yeryüzündeki temel misyonu, kendi nefsini (91:7-10),
ailesini (66:6), toplumunu ve bütün bir insanlığı tezkiye etmek, böylece Allah’ın koyduğu
ilkeler doğrultusunda ıslah temelli bireysel ve toplumsal değişimi (13:11) gerçekleştirmektir.

1.2. İnsanın Temel Özellikleri
1.2.1. Âdemoğlunun Çift Kutuplu Yapısı
“Ahsen-i takvim” üzere, en güzel kıvamda yaratılan (95:4), çok değerli kılınan (17:70)
insan, yaratıkların büyük çoğunluğundan daha üstün bir konuma yüceltilen çok şerefli bir
varlıktır. Tahammülkâr, kendini kontrol edebilen, affedebilen, Yaratan başta olmak üzere sınırlı düzeyde de olsa- varlık bilgisi ve bilincine sahip olan insanın; yığma tutkusu, nankörlük,
zalimlik, cahillik, müstağnilik, zayıflık, acelecilik, hasislik, cedelcilik, hasım olmaya yatkınlık,
hırs, yaygaracılık, bile bile yanlış yapma gibi terbiyeye muhtaç derin zaafları da bulunmaktadır.
Nitekim, zaaflarını ve meziyetlerini terbiye ederek yönetebilmesi, insanın tabi tutulduğu
imtihanın önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.
Bütün varlıklar “mâ hulika leh; yaratılış amacı” doğrultusunda hayatını sürdürürken;
insan, kendisine bahşedilen irade ve hürriyet emanetini kötüye kullanarak yanlış yola
sapabilmekte, şirazeden çıkabilmektedir. İnsan, iki uçlu yapısı sebebiyle meleklerden üstün bir
mertebeye erişebileceği gibi hayvanlardan daha aşağı bir derekeye de inebilecek özellikte bir
varlıktır (25:44, 95:5).
İşte bu sebeple Allah, “annesinin karnından hiç bir şey bilmez halde çıkardığı” (16:78)
insana “yolu gösterdi” (76:3) ama şâkir ya da kâfir olmak, cennetin ya da cehennemin yolunu
tutmak konusunda onu serbest bıraktı. Bahşettiği akıl, irade, sorumluluk bilinci gibi yüksek
meziyetler sebebiyle yolu seçme hakkını tanıdığı insana tercihini kullanırken hiç bir baskı da
uygulamadı (2:256). Ancak, sonsuz merhamet sahibi Rabbimiz elbette kullarının doğru yolu
tutmasını ve ebedi saadete nail olmasını istemekte, onların yanlışa sapmasına asla razı
olmamaktadır: “Bütün bunlar bir öğüt ve uyarıdır. Şu halde, dileyen Rabbine varan bir yol
tutsun.” (76:29).
Çift kutuplu fıtratı gereğince büsbütün dünyevileşmeye olduğu gibi dünyadan el etek
çekip mistik bir hayat tarzı benimsemeye de elverişli olan insan, kendisine bahşedilen yüksek
kabiliyetler yanında görevini bihakkın yerine getirebilmek için vahyin yol göstericiliğine her
zaman ihtiyaç duymuştur. Zira, insanlık yolculuğunda önünü doğru düzgün görebilmesi için,
göz mesabesindeki aklın yanında ışık mesabesindeki vahye de hep muhtaç olmuştur. Zira,
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görme eyleminin gerçekleşebilmesi için gözün varlığı yetmez, ışığa da ihtiyaç duyulur.
Nitekim, son vahiy Kur’an’ın kendisine verdiği güzel isimlerden biri de “nur” olup, bu nur
kıyamete kadar insanlığın yolunu aydınlatmaya devam edecektir.
Doğuştan getirdiği ve bir ömür bünyesinde barındırdığı olumlu-olumsuz, iyi-kötü
hasletleri sebebiyle insan kendine ve Rabbine yabancılaşabildiği gibi “emanet”e sadakat
göstererek, ona ihanet etmeyerek potansiyelinin zirvesine çıkabilmekte, olgun, dengeli, tam bir
insan olabilmektedir. İnsan, kötü hasletlerini terbiye ederek, iyi hasletlerini geliştirerek;
Yaratan başta olmak üzere -sınırlı düzeyde de olsa- varlık bilgisi ve bilincine sahip olabilen,
zeki, akıllı, fedakâr, tahammülkâr, ümitvar, kendini kontrol edebilen, affedebilen, vefalı,
mütevazı, sevgi dolu, gerçekçi, hürriyetine düşkün, değerlere/ilkelere göre davranan, aidiyet
hisseden, emanete riayet eden, sorumluluk bilincine sahip bir varlık olabilmekte, böylece
yeryüzünün yöneticiliğini hak etmektedir.
Öbür taraftan insan, ihtiras, kibir, yığma tutkusu, nankörlük, zalimlik, cahillik,
müstağnilik, zayıflık, sabırsızlık, acelecilik, cimrilik, cedelcilik, hasım olmaya yatkınlık, hırs,
yaygaracılık, unutkanlık, korkaklık, kindarlık, hayalcilik, isyankârlık, ihanet/hıyanet, tutkuyla
bağlanma, bile bile yanlış yapma gibi derin menfi zaafları sebebiyle, imar etme göreviyle
kendisine emanet edilen yeryüzünü ve dünya hayatını büsbütün ifsad edebilen bir varlıktır.
İmtihan sırrı tam da bu iki uç arasında bir denge sağlayabilmekte, zaaflarını ve meziyetlerini
terbiye ederek yönetebilmekte, ilahi kılavuzluğa uygun bir insani hayatı inşa edebilmekte
gizlenmiş durumdadır.
İnsanoğlu, emanete riayet etme ve yeryüzünü imar etme görevini; kendi nefsini, ailesini,
toplumunu tezkiye ederek/arındırarak, bireysel ve toplumsal ıslaha yönelik fikri ve davranışsal
çabalar ortaya koyarak yerine getirebilmektedir. Bu yüksek görevini bihakkın yerine
getirebilmesi için kendisine ruh, akıl, irade, vicdan, iman, haysiyet, varlıklara isim verebilme,
zaman bilinci, organizasyon becerisi, sosyalleşme, sosyal kurumlar oluşturabilme, hak ve
özgürlük bilinci, hakikat aşkı, gibi yüksek kabiliyetler ihsan edilmiştir. Bu kadar emanetin diğer
yaratılmışlara değil de insana tevdi edilmiş olması; onun ‘yeryüzünün halifesi’ seçilmesi,
sınava tabi tutulması, kendisine yöneltilen soruların cevapları mahiyetindeki tercihlerinin
karşılığını gerek bu dünyada gerekse ahirette görecek bir varlık olması sebebiyledir.

1.2.2. Zıt Noktalar Arasında İnsanlaşma Süreci
İnsan doğasının iyiliği-kötülüğü, doğuştanlığı-sonradanlığı, tikelliği-tümelliği, insanın
özgürlük ve kader sorunu, insanın kurtuluşu meselesi gibi kadim büyük problemleri Doğu’nun
ve Batı’nın din ve felsefelerine göre detaylıca inceleyen Prof.Dr. Kadir Canatan’ın, 2014
sonunda yayınladığı “İnsan Fenomeni” isimli eserinin sonuç kısmında yer alan şu kıymetli
tespitler alana çok önemli katkılar sunmaktadır:
İslam’a göre insan, potansiyel olarak zıtlıkları içeren, dolayısıyla tek boyuta
indirgenmesi mümkün olmayan bir varlıktır. Bu dünyada hem iyi hem de kötü eğilimler
sergilemektedir. Tümden iyi ya da tümden kötü insan yoktur. Eğer insan kendinde bulunan iyi
özellikleri geliştiriyor ve bu özellikleri koruyacak bir sosyal çevrede yaşıyorsa, o iyi bir insan
olur. Tersi durumda ise kötü bir insan olur. Bu, iyi insandan kötü davranışlar sadır olmayacağı
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anlamına gelmediği gibi kötü insandan da hiçbir zaman iyi davranışlar sadır olmayacağı
anlamına gelmez. Kur’an’a göre insan, hiç bir zaman olmuş-bitmiş bir varlık değildir. O,
“beşer” olarak doğar, ama zamanla “insan” olur. İnsanlaşma bir süreçtir ve bu süreç, doğumdan
ölüme kadar kesintisiz bir şekilde sürer. Beşer, potansiyel insandır. Beşer “doğulur”, insan
“olunur”. Kendi iç dünyasında insan, iki uç nokta arasında gidip gelmeye müsaittir (s.352).
İslam, insanın dünya hayatının bir sınav alanı olduğunu vurgulayarak, onu ‘sorumlu’ ve
‘bilinçli’ bir birey olarak tanımlamaktadır. İman edip etmemek kişinin bilinçli bir tercihidir.
Seçim ve tercihin olduğu yerde, Hristiyanlıkta var olan ‘doğuştanlık’ ve ‘sabit bir doğa’ fikrini
kabullenmek mümkün değildir (s.354). Geleneksel düşünce ve dinlerde insanın doğum, hayat
ve ölümünü kuşatan ilahi determinizm fikri oldukça yaygındır. İslam düşüncesine de sirayet
etmiş olan bu ‘kadercilik fikri’, insanın irade ve seçimlerini iptal eden ve özgürlüğünü ortadan
kaldıran bir yaklaşımdır (s.355). Mutezile dışındaki kelam ekolleri kader konusunu ontolojik
(yaratma) düzleminden taşırarak insan fiillerini de kapsayacak şekilde genişletmişler ve insanı
eylemlerinin yapıcısı olmaktan çıkarmışlardır. Böylece, varlık âleminde var olan hiyerarşi
fikrini yıkarak insan ile diğer canlılar ve cansız nesneler arasındaki temel farkı ortadan
kaldırmışlardır (s.357). İnsanın fiillerini Allah’a izafe eden böyle bir kader fikrinde ısrar
edenler, dünyanın bir sınav alanı olduğu esasına dayalı sistemi çökertmektedir. Bu durumda
ortada ne kendi içinde tutarlı bir dini sistem kalmakta, ne de ‘sorumlu’ ve yargılanma konusu
bir insan fikri kalmaktadır! (s.358).
Kur’an’da, Hinduizm’de olduğu gibi bir ‘çevrim’ fikrine ya da Hıristiyanlık’ta olduğu
gibi ‘günahkâr’ bir insan doğası fikrine rastlanmaz. Dolayısıyla bu din ve öğretilerin anladığı
anlamda bir kurtuluş düşüncesi yoktur. İslam’da kendine özgü bir hidayet felsefesi mevcuttur.
İnsan her ne kadar aklıyla ve kendi çabalarıyla eşyanın hakikati konusunda bazı bilgilere
ulaşabilirse de hidayet için ilahi rehberliğe muhtaçtır. Nitekim peygamberliğin gerekçesi de
budur. İnsan, dünya hayatında bir öndere ihtiyaç duyar. Bu nedenle Allah, tarih boyunca pek
çok elçi göndererek insana doğru yolu göstermiştir. Fakat yol gösterme/hidayet, insan için bir
seçim meselesidir. Hiç kimse hidayete zorlanamayacağı gibi hiç kimse de çaba sarfetmeksizin
kurtuluşa eremez (s.361).
Kur’an’a göre insan tabiatı hem iyiye hem de kötüye meyillidir. İnsan, seçim ve
tercihleriyle kendi doğasına müdahalede bulunur ve öz bilincini kullanarak kendine istikamet
belirler. İnsan, dikey olarak salt iyilik üzere olan melek ile salt kötülük üzere olan şeytan
arasında gidip gelme, “melekten yüce, şeytandan alçak” olma imkânına sahiptir. Bedensel
tabiatı onu aşağıya, ruhsal tabiatı ise onu yukarıya çeker. Kurtuluş için iman, yani Allah’a
teslimiyet şarttır, ama bu sadece bir başlangıçtır. İman, amelle ete kemiğe bürünmek
zorundadır. İnsanın kurtuluşu, bu anlamda kendi elindedir. İnsan, Allah’ın ve elçilerinin
gösterdiği yola katılıp bu yol üzerinde sürekli bir çaba (cihad) içinde olursa, iman aktif hale
gelir. Nitekim tüm peygamberler insanlara önder ve rol-model olma işlevlerini tebliğ, hicret ve
cihad görevleri yoluyla yerine getirmişlerdir. Hidayetin zıddı olan dalalet, sapma anlamına
gelir. İnsan, manevi yolculuğunda kendisini saptıran veya engelleyen manilerle mücadele
etmek, yani cihad etmek zorundadır (s.362).
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1.2.3. Günümüz İnsanı ve İdeal İnsan
Modern hayatta ne yazık ki faziletli insan değil uysal insan, erdemli davranan değil,
menfaatine göre yön değiştiren insan modeli yaygınlaşmış durumda. Eğitimiyle, siyasetiyle,
ekonomisiyle... modern sistem insanı olmaya ve olgunlaşmaya değil de imaja ve görünür
olmaya yönlendirmektedir. “Doğu ve Batı Arasında İslam” eserinin müellifi bilge kral Aliya
İzzetbegoviç’in ifadesiyle kapitalizmden önce ‘semanın çocuğu’ olan insan, ‘yeryüzünün
kurdu’ olmuştur artık: Yiyen, içen, uyuyan, soğuktan ve sıcaktan korunan, çiftleşen, cinsel haz
duyan, toplum içinde faaliyet gösteren, fakat diğer hayvan türlerinden konuşma yeteneği, dili,
düşünme ve el üretimi, estetik eğilimleri ile farklı olan bir ‘hayvan’. İnsan ile hayvan arasında,
kalite farkı değil derece farkı kalmıştır artık!
Batı’nın “tek boyutlu insan” tezi karşısında “tam insan” tezini savunan merhum Ali
Şeriati günümüz insanı ile ideal insanı şu şekilde mukayese etmektedir:
“Mevcut insan daha çok yarar ve çıkara eğilimli olan insandır. Arzu edilen ve ideal insan
ise olması gereken, bütün öğretilerin, bütün sanatların ve bütün dinlerin övdükleri ve en azından
yaratma savında oldukları insandır. Mevcut insan, değeri çıkara feda etmektedir çoğu kez. İdeal
ve arzulanan insan ise tam tersine, çıkarı kolayca kurban etmektedir değere.” (2011:236).
Emanete sadakat gösteren, ‘takva elbisesini giyerek’ sorumluluk bilinci kuşanan,
insanlara yandaşlık, düşmanlık ya da çıkar odaklı değil, insan olmaları hasebiyle adalet ve ihsan
ile muamele eden, geçici dünya menfaatlerine tamah etmeden hakkı üstün tutan, hakkın yanında
duran, sorunlarını birbirlerini yok edercesine çatışarak değil, konuşarak, feragatte bulunarak,
Allah’ın en ileri model olarak insanlığa gösterdiği “affetme” yöntemini tercih ederek kalıcı
çözüme kavuşturabilen, vahye mutabık bir hayatın inşası için bir ömür çaba sarfeden
insanlardan olabilmek duasıyla...

1.2.4. İnsana Fıtratınca Davranmak
İnsanın hakikatini kavrayarak ona fıtratına muvafık muamele edersek ferdi, ailevi ve
sosyal huzuru temin etmenin kanununu keşfetmiş oluruz. İnsanlarla birlikte yaşarken, onlarla
iletişim kurarken, birlikte iş yaparken Allah’ın insan kullarının ortak davranış özelliklerini göz
önünde bulundurursak sağlıklı, etkili bir iletişimin zeminini yakalamış, bozuk iletişimden
kaynaklanan ve bütün bir hayatı, hatta kalıcı ahiret hayatını etkileyen kin ve düşmanlıkları
baştan engellemiş oluruz.
İnsanoğlu baskı ve zorbalıkla değil, izah ve ikna yöntemiyle yola getirilebilecek bir
fıtratta yaratılmıştır. Bu yüzden Allah’a iman konusunda bile insana baskı yapmak caiz değildir.
Zira, Yüce Yaratan insanın özgürlük alanını bu denli geniş çizmiştir.
Gelişmiş bir kopyalama yeteneği olan insan iyi davranışlar gibi kötü davranışları da
taklit ederek çoğaltır. Bu yüzden insana sözlü mesaj iletme yanında ona güzel örnek olarak
doğru davranışı göstermek daha büyük önem arz eder.
Bazı belgesel çalışmalarında günümüze kadar yerkürenin 110 milyar civarında insanı
misafir ettiği belirtiliyor. Halen dünyada yaşamakta olan 7 milyar insan, şimdiye kadarki
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toplam nüfusun yaklaşık %6’sına tekabül etmektedir. En başından günümüze kadar yaşayan
insanların ortak davranış özelliklerini merak eden psikologlar şu hususların altını çizmiştir:
İnsanlar, aile ve iş hayatları başta olmak üzere bütün bir sosyal hayatta reddedilme
korkusu duyar. Kişiliğinin, düşünce, davranış ve kararlarının kabul görmesini bekler.
İzzetinefsinin/ özsaygısının saldırıya uğramasına direnir. Maddi ya da manevi bir karşılık
bekler. Söylenene değil anladığına göre hüküm verir. Hoşlandığı şeylerden konuşulmasını ister.
Kendisinden hoşlanan insandan hoşlanır ve ona güvenir. Davranışlarında görünen sebepler
dışında gizli sebepler güdebilir. En önemli insanlardan bile basit davranışlar sadır olabilir.
Birden çok rol ve statüyü eşzamanlı olarak üstlenebilir. Burada tehlikeli olan rolleri
karıştırmaktır. Bu bilgileri aktarırken, insanın ruh yapısı hakkında henüz işin başında
sayılabilecek psikoloji biliminin tespitlerine ihtiyatla yaklaşmakta yarar olduğunu da
unutmamak gerekir.
İnsanın farkı: İnsanlar gibi bitkiler ve hayvanlar da can sahibi iken, akıl, irade, vicdan,
iman, ahlak, şeref ve haysiyet, hak ve adalet duygusu, sorumluluk bilinci, varlıklara isim
verebilme yeteneği gibi yüksek emanetleri bünyesinde barındıran ‘ruh’ sadece insana
üflenmiştir. Yeryüzünün halifesi seçilip ruh üflenerek bu emanetlerin kendisine tevdi
edilmesinden önce insan zaten yeryüzünde hayat süren canlı bir varlıktı. Ancak, sorumlu bir
varlık değildi. İnsan suresinde bu beşer döneminin çok uzun bir zaman sürdüğü açıkça beyan
edilmiş (76:1), arkeoloji, antropoloji ve tıp başta olmak üzere çeşitli bilim dalları da bu hakikati
tescil etmiştir.
Hayvanlar hakimiyetin meşruiyetinin gücün üstünlüğünde olduğunu benimserken,
insanlar hakkın üstünlüğünü benimser. Hayvanlarda hakimiyet çekişmesi güçlü erkekler
arasında geçerken insanlarda erkek, kadın, güçlü, zayıf ayrımına bağlı olmadan tüm insanlar
arasında gerçekleşmektedir.

1.2.5. İnsanın Haysiyet ve Hürriyet Aşkı
Haysiyeti ve hürriyeti için, inandığı değerler için canını bile feda edebilecek kadar
yüksek bir hakşinaslık duygusu taşıyan insan, baskı ve zorbalıkla değil, güzel muamele ve ikna
yoluyla yola gelecek bir fıtratta yaratılmıştır. Bu yüzden Allah, emir ve yasaklarını beyan
buyururken gerekçelerini de bildirmektedir. Yine, Yüce Yaratan, yüksek bir kopyalama
yeteneğiyle yarattığı insanın bu özelliğine uygun olarak, mesajını insanlığa iletmek üzere seçip
gönderdiği elçilerini, aynı zamanda insanlık için “en güzel örnek”ler, rol-modeller olarak
takdim etmiştir. Yüce Allah “yâ eyyühe’n-nâs; ey insanlar” hitabıyla kıyamete kadar gelecek
bütün bir insanlığa, son ilahi mesajı yanında Hz. Peygamber’in güzel örnekliğini de ideal,
olgun, tam insan olma yolunda ideal model olarak göstermektedir. Nitekim, bir meleğin ya da
sadece bir kitabın değil, bir insanın elçi olarak seçilip gönderilmesi; onun taklit edilebilir,
izinden gidilebilir olması, insanların ‘kendi içlerinden’, kendi türlerinden biri olması
hasebiyledir.
Halife seçilen ve emanet uhdesine tevdi edilen insan, dünyadaki eylemlerinin, duygu,
düşünce ve davranışlarının, inanç ve tercihlerinin karşılığını büyük imtihan gününde en ince
detayıyla bulacak (17:13-14), son derece adil bir muhakemeden sonra ebedi mutluluk evine ya
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da ebedi ceza evine yerleştirilecektir. Dolayısıyla insan, tutum ve davranışlarını ilahi mesaja
uygun biçimde ortaya koymalı, sınav salonu mesabesindeki bu dünyada hayatını vahiyle inşa
etmelidir. Allah'tan başkasına ilahi sıfatlar yakıştıran, yaratılmışlara mabut muamelesi yapan,
böylece kendini küçük düşüren, değerini ucuzlatan insanların dünyadaki bütün çabaları boşa
gidecek, ahirette iflas edenlerden olacaktır.
Şûra Sûresi’nin 11. ayetini Prof.Dr. Hasan Elik özlü tefsirinde şöyle çevirir: “Allah yerin
ve göğün yaratıcısıdır, üreyip çoğalabilmeniz için sizleri de, hayvanları da erkekli ve dişili
çiftler halinde yaratan da O’dur. Hiçbir şey O’na benzemez, O’na denk olmaz. Öyleyse nasıl
olur da diğer bazı varlıklardan medet umar, âdeta Allah’ı tazim eder gibi onlara tazimde
bulunursunuz? Doğrusu O, sizin bu yaptıklarınızı görmekte, hakkında söylediğiniz asılsız
sözleri işitmektedir ve hesap günü hepinize gereken cezayı verecektir.” (2013:1030).

1.3. Hak ve Sorumluluk Dengesi
Yeryüzünün halifesi seçilerek yönetme emaneti kendisine tevdi edilen insan, elbette bu
emaneti ifa edebilecek haklar sistemiyle desteklenmiştir. Ancak, olay haklardan ibaret olmayıp
bu haklar sorumlulukları da beraberinde getirmektedir. İstisnai durumlar ve dezavantajlı kişiler
hariç, hakkın söz konusu olduğu yerde sorumluluk da zorunlu olarak söz konusu olur. Sadece
haklardan söz edilip sorumlulukların söz konusu edilmediği yer ancak cennet hayatı olabilir.
Hakkın aynı zamanda bir ‘vecibe’ boyutunun bulunduğunu da göz ardı etmemek
gerekir. Zira, bahşedilen bir hakkın kullanımı insanın keyfine kalmış bir husus olmayıp kişinin
o hakkı kullanması ve gereğini yerine getirmesi onun görevidir de. Bu yüzden, alacağı bir
haktan feragat etmek kişi için faziletli bir davranış sayılırken, vecibe olan bir haktan feragat
etmek görevini ihmal etmek ve sorumsuz davranmak anlamına gelir, bu yüzden de
cezalandırılır. Batı dünyasında ortaya çıkan insan hakları söylem ve belgeleri, başta her şeyi
yaratan, hak bilincini bahşeden Allah’ın hakkı olmak üzere bir çok hakkı ve hakların vecibe
boyutunu hesaba katmadığından, insanlığın derdine deva olamamaktadır.
Hak ve sorumluluk dengesini gözeten hakiki bir özgürlük anlayışı, ancak, Allah’a kul
olmakla elde edilebilir. Zira, Allah’a kul olamayan insan, bilerek ya da bilmeyerek başka
nesnelerin veya öznelerin kölesi olur. Sadece Allah’a kul olan, O’nun vaz’ettiği zamanlar ve
mekânlar üstü ezeli ve ebedi ilkelere riayet eden insan, yaratılmış, kurgulanmış hiç bir gücün
önünde eğilmez, insanın özgürlüğünü ipotek altına almaya çalışan, onu köleleştirerek
sömürmek isteyen tüm odaklara karşı mücadele etme hak ve vecibesini bütün benliğiyle
hisseder ve bu yolda bir ömür mücadele eder.
Prof.Dr. Bayraktar Bayraklı, En’âm Sûresi’ndeki “Allah dileseydi, onlar ortak
koşmazlardı...” ayetinin tefsirini yaparken (6:107), Yüce Allah’ın kulunun şirk koşmasını asla
dilemediğini, zira şirki büyük bir zulüm olarak tanımladığını, ancak, insanın şirk koşmasını da
engellemediğini, düşünce ve inanç özgürlüğünü baskı altına almadığını izah eder (Yeni Bir
Anlayışın Işığında Kur’an Tefsiri, Bayraklı Yayınları, İstanbul 2013: 6/466-467).
Hz. Peygamber de insanların dine girmesi için zorlayıcı tedbirler almamıştır. Çünkü
onun görevi mesajı ulaştırmaktı, kabul ettirmek değil: “Sen öğüt ver. Sen ancak bir öğüt
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vericisin. Onlara 'zor ve baskı' kullanacak değilsin.” (88:21-22). Zira, baskı ve zorbalık insanın
fıtratına olduğu kadar dinin ruhuna da aykırı olup Yaratıcı tarafından kesin bir dille
yasaklanmıştır (2:255). Bu yüzden Yüce Allah, dinden dönen mürtedler hakkında dünyada bir
yaptırım uygulanmayıp o kişilerin Kendisine havale edilmesini istemektedir (4:137). İşte
Kur’an insana bu denli geniş bir özgürlük alanı tanımaktadır.
Kur’an’ın “kendi elleriyle kazandıkları yüzünden” diyerek insanın sorumluluğunda
olduğunu açıkça ifade ettiği eylemlerini İslam tarihi boyunca ‘kader’e havale edenler hep
olmuştur. Oysa, Allah “Bir topluluk kendisini değiştirmedikçe Allah onların durumunu
değiştirmez.” (11:13) buyurmuş, bireysel ve toplumsal değişimden insanı sorumlu tutmuştur.
Allah Rasulü (s) bu âyetin tefsiri sadedinde “Nasıl olursanız, öyle idare olunursunuz.”
buyurmuştur. İsrâ Sûresi’ndeki “Biz her insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık.” (17:73)
âyetiyle eylemlerin sorumluluğu açıkça insana verilmişken, asırlar boyunca İslam dünyasında,
tıpkı müşriklerin düşündüğü gibi “Eğer Allah dileseydi ne biz ne de atalarımız şirk koşardık.”
(6:148) şeklindeki batıl savunmayla özdeş addedilebilecek çarpık bir kader anlayışı yayılma
alanı bulabilmiştir.
Gerek batıda üretilen insan hakları söylem ve belgelerinin, gerekse İslam dünyasında on
dört asır boyunca oluşan hak söylemlerinin Kur’an’ın ışığında yeniden gözden geçirilmesi ve
Müslümanların ve tüm insanlığın dikkatine sunulması öncelikli bir görev olarak müslüman
aydın ve akademisyenlerin önünde durmaktadır.

1.3.1. Özgür Bireyin Hak ve Sorumluluk Dengesini Kurabilmesi
İmam-ı Azam Ebu Hanife hazretleri, fıkhı; “ma’rifetu’n-nefsi mâ lehâ ve mâ aleyhâ:
nefsin lehine ve aleyhine olan hususları bilmesi” yani, “kişinin hak ve sorumluluklarını bilmesi”
olarak tanımlar. Dolayısıyla hak ve sorumluluk denklemini kişide başlatmaktadır. Tarih
boyunca insanlığın yolunu aydınlatan ilahi mesajlar, bir birey olarak insanın fıtratında var olan
hak bilincini geliştirmeyi amaçlamış, hak ve sorumluluk dengesini kurarak dünyada insanca bir
hayat nizamı kurmayı öğütlemiştir. Bu emaneti toplumsal alanda yapma ödevinde olan insan,
fert olarak hak sahibi kılındığı gibi vecibelerin de öncelikli muhatabı olmuştur.

1.3.2. Birey mi Toplum mu?
Hak ve sorumluluklar toplumsal alanda görünür olsa da meselenin odağında birey
bulunmaktadır. Nitekim, dünyadaki tutum ve davranışlarının hesabını vermek üzere mahşer
alanına gruplar halinde sevk edilecek olan insanlar toplu halde değil, bilakis tek tek, “ferden”
(19:95:5, 19:80:5), “abden” (19:93:10), “furâdâ” (6:94:3), “vahdeh” (40:12:6) yani ferden
ferda sorguya çekilecektir. Bu bireysel sorgudan elçiler de muaf değildir (7:6:6). Bu sebeple
insan hak ve sorumlulukları kişiye özgü olup vazgeçilemez ve devredilemez niteliktedir.
Din psikolojisi uzmanı Prof.Dr. Recep Yaparel, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından
yayımlanan “İslam’a Giriş: Ana Konulara Yeni Yaklaşımlar” isimli eser içinde yer alan “Birey:
Özgür ve Sorumlu Varlık” başlıklı çalışmasında (2007:347-364) özgürlük ve sorumluluk
konusunda odakta ferdin oluşunu şu şekilde açıklamaktadır: İnsan açısından birey vasfını
kazanmak, onun tabiatının normal bir neticesidir. Yani, insana giydirilmiş ya da ödünç olarak
verilmiş bir imtiyaz değildir. Bu onun en doğal insan hakkıdır. Ancak, insanlık tarihi, bu hakkın
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ona nasıl, ne kadar ve ne şekilde verileceği ya da verilip verilmeyeceği üzerindeki tartışmaların
sahnesi olduğu kadar, aynı zamanda en geniş arşividir (354).
Doğumla birlikte birey olma yolunda ilk adımını atan insan yavrusunun tabiatındaki
bedenî, hissî ve bilişsel (kognitif, zihnî) unsurlar eşzamanlı gelişmeye ve güçlenmeye başlar.
Bu güçleri vasıtasıyla birey adayı insan, çevreye uyum sağlayabilmektedir. Ancak, bu
uyumunun sağlıklı ve insan onuruna uygun olabilmesi, bu unsurlar arasındaki bütünlük ve
ahenge bağlıdır. “Benlik” diye isimlendirilen bu kişilik bütünlüğü ferdîleşme süreci ile paralel
gitmediğinde insan, yalnızlık ve güçsüzlük duygularıyla baş edebilmek uğruna birtakım
sağlıksız ya da normal olmayan, insan onuruyla bağdaşmayan davranışlara yönelebilmektedir.
Bu çerçevede insana bahşedilen özgürlük (hürriyet), onu varlık sebebine yükseltirken ağır bir
sorumluluk yüküyle de karşı karşıya bırakmaktadır. Bireyselleşme sürecinde ortaya çıkan ve
insan hayatının olmazsa olmazlarından bir diğeri de tecrit (izolasyon) edilmekten ya da
psikolojik yalnızlıktan kaçınma ihtiyacıdır (356).
Kişilik bütünlüğünün harcı diyebileceğimiz ahlaki değerlerin kazanılması ve yaşanması,
toplum sayesinde mümkün olduğundan, bireyin mutlak anlamda kendisini toplumdan tecrit
etmesi, ruhsal ve fiziksel anlamda sağlıklı bir hayat açısından uygun değildir. Çevre karşısında
kişilik bütünlüğünü, yani benliğini korumak ve geliştirmek durumunda olan birey için sadece
reaksiyonda bulunmak yeterli değildir. Sürekli değişme istidadı gösteren çevreyi yeniden
yorumlamak ve yapılandırmak, bireyin çevresine yönelik eylemlerinde aktif rol oynamasını
kaçınılmaz hâle getirmektedir. Her bireyin içinde bulunduğu durum kendine özgü olacağından,
her bireyin kendi sorunlarını tek tek çözmesi en uygun yaklaşım olacaktır. İnsana tanınan bu
büyük ayrıcalık aynı zamanda onun ferdîleşmesini mümkün kılan en değerli unsurdur (357).
Her açıdan üstün niteliklerle donatılmış bir varlık olan insan diğer taraftan birtakım
zaaflarla da mualleldir. Zaten insanın ayrıcalığı bu ikilemin doğurduğu dinamizmden neşet
etmektedir. İnsan tabiatında doğuştan var olan bu dinamizm ve değişkenlik, toplumla girilen
karşılıklı etkileşimin de katkısıyla, bölünemez bir bütünlük arz eden tek tek, biricik bireylerin
gelişmesine zemin hazırlamaktadır (359). Kur’an’ın “emanet” olarak tanımladığı hedef, yani
tüm insanların birlikte gerçekleştirerek paylaşacakları huzur, barış ve mutluluk dolu bir hayat;
bu görevin üstesinden gelebilecek donanıma sahip bireylerin önüne konmuştur (33:72). Çünkü
şeytanın desiselerine maruz kalan benliklerini sahip oldukları gerçek iman ve irade gücüyle
ayakta tutabilen bireyler, sadece Allah’ın emanetinin gereğini yerine getirebilir. Bunun sebebi,
benlik sahibi kişilere, yani bireylere, şeytanın gücünün yetmeyeceği gerçeğidir (16:99). Benlik
yapısındaki düzen ve ahenk birtakım içsel ve dışsal faktörlere bağlı olarak bozulabilse de, birey
olabilmeyi başarmış insanlar, tabiatlarındaki asli özelliklerine, -güçlü irade ve doğru
algılayışlarının da yardımıyla-, tekrar Allah’a dönerek ve O’nu sürekli hatırlayarak birey
olmanın yegâne anlamı olan benliklerini güçlendirebilir (361).
Kur’an’ın insan kişiliğindeki hassas denge hâline işaret eden “takva” kavramı,
dengedeki bozulmanın neden olabileceği olumsuz sonuçlara karşı bireyin kendisini muhafaza
etmesini ifade etmektedir. Takva, insanın, birey olma bilinciyle, gerçeklik karşısında benliğini
koruma gayreti içerisinde haddini aşmayarak dengeyi devam ettirmesidir (362). Kur’an, bazı
dinlerde olduğu gibi Allah ile insan arasına herhangi bir aracının girmesine müsaade
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etmemektedir. Çünkü aksi, kişinin bireyselliğinin ihlali anlamına gelir. Onurlu birey, Allah’ın
karşısında tek başına dimdik ayakta durabilme cesaretine ve gücüne sahip olmakla sorumludur:
“Hiçbir kimsenin diğerinin adına bir şey yapamayacağı, hiçbir aracının kabul edilmeyeceği,
hiçbir karşılığın alınmayacağı ve insanların hiçbir yardım görmeyecekleri kıyamet gününden
sakınınız.” (2:48). Kıyamet günündeki durumu tasvir eden benzeri ayetlerdeki manzara,
bireyselliğin ve tek başınalığın doruk noktası olarak görülebilir. Böyle bir güne hazır olmanın
ön şartı, birey olmayı başarabilmektir. Kur’an böylece, kabileciliğin ve kavmiyetçiliğin hüküm
sürdüğü bir toplumsal yapı içerisinde değersizleşen insan onurunun yeniden hak ettiği düzeye
çıkabilmesi için, bireyin evrendeki konumuyla ilgili bilinç düzeyini yükseltmeyi
hedeflemektedir. Kur’an’ın idealize ettiği insanlık projesinde bireyler, birbirinden kopuk ve
ilintisiz monadlar gibi hareket eden varlıklar değildir. Tam tersine, kendisi için istediğini bir
başkası için de istemedikçe gerçek bir mümin olamayacağı bilinciyle sürekli iyinin ve güzelin
elde edilmesinin peşinde koşan kimselerdir (363).
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Uygulamalar
Soru:
İnsan Allah’ın yeryüzündeki halifesi midir?
Çözüm:
Kur’an-ı Kerim’de insanın Allah’ın halifesi olduğunu sarahaten belirten herhangi bir
ayet mevcut değildir. Bazı ayetlerde geçen “halife” kelimesi ardıl, sonradan gelen, birinin
yerine geçen kimse anlamına gelmekte olup Allah’ın vekile ihtiyacı olmadığı gibi ona vekâlet
edebilecek bir varlık da yoktur. Ayetlerde yeryüzünün yöneticisi olarak seçildiği anlatılan insan
“halâife fi’l-ard; yeryüzünde birbirlerinin halifesi” olarak görevlendirilmiştir (6:165, 7:129,
10:14, 35:39 ve benzer ayetlere bakılabilir).
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Uygulama Soruları
1)Aşağıdaki ifadeleri tartışınız:
a)Bireyin kişiliğini oluşturan toplumdur.
b)Sadece haktan bahsedip görev ve sorumluluktan bahsetmemek insanın fıtratına uygun
düşmez.
c)İnsanı konuşan hayvan ya da alet kullanan hayvan olarak tanımlayan filozoflar insanı
basite indirgemiştir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?
Bu bölümde insanın ilk yaratılışı, temel karakteristiği, âdemoğlunun çift kutuplu yapısı,
ideal insan, insanın haysiyet ve hürriyet aşkı, son olarak hak ve sorumluluk dengesi konuları
ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1) “İnsan” kelimesinin aşağıdaki hangi iki anlama gelen köklerden türediği öne
sürülmüştür?
a)Düşünen – Çalışan
b)Akıllı – Öğrenen
c)Uyuşuk – Nankör
d)Unutkanlık – Uyum sağlamak
e)Yardıma muhtaç – Zorluklara karşı dayanıklı
2) Bütün varlıklar “mâ hulika leh: ..........” doğrultusunda varlığını sürdürür.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)İstekleri
b)İhtiyaçları
c)Yaratılış amaçları
d)Nefisleri
e)Seçimleri
3) Ebu Hanife’ye göre fıkhın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) İnsanın uyması gereken kurallar
b) Kişinin, hak ve sorumluluklarını bilmesi
c) Doğru davranış
d) Kişinin, istekleri doğrultusunda yaptığı davranışlar
e) Kişinin, nefsini kontrol edebilmesi
4) Allah, 88:21-22’de Elçi’nin görevinin aşağıdakilerden hangisi olduğunu söyler?
a) Baskı ve zorlama yapmadan yalnızca öğüt vermek
b) İnsanlar doğruyu kabul edene kadar onlar üzerinde baskı kurmak
c) Doğruyu kabul etmeyenleri cezalandırmak
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d) Yeryüzünde düzeni sağlamak
e) İnsanlığı kurtarmak
5) Kur’an’da mürtetlerle ilgili yapılmasını istenen aşağıdakilerden hangisidir?
a) Katledilmeleri
b) Hayatlarının sonuna kadar hapsedilmeleri
c) Para cezasına çarptırılmaları
d) Tekrar dine dönene kadar üzerlerinde baskı kurulması
e) Herhangi bir yaptırım uygulanmayıp Allah’a havale edilmeleri

Cevaplar
1) d, 2) c, 3) b, 4) a, 5) e
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2. İNSAN HAKLARININ TANIMI, NİTELİKLERİ VE ÖNEMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. İnsan Haklarının Tanımı
2.2. İnsan Haklarının Temel Nitelikleri
2.3. İnsan Haklarının Tasnifi
2.3.1. Birinci Kuşak Haklar (Klasik Haklar)
2.3.2. İkinci Kuşak Haklar (Sosyal Haklar)
2.3.3. Üçüncü Kuşak Haklar (Dayanışma Hakları)
2.3.4. Dördüncü Kuşak Hakları
2.4. İnsan Haklarının Önemi
2.5. Hakların Korunması ve Hak Arama Yolları
Bu bölümde, insanoğlunun insan haklarının mahiyet ve çerçevesini anlama ve izah etme
çabasının hangi temel tanımları ortaya çıkardığı, bu çabaların insan haklarının niteliğine ilişkin
ortaya koyduğu izahlar, insan haklarının yaşanabilir bir dünya kurmak ve insanlığın geleceğini
güvence altına almak açısından gösterdiği önem anlatılmıştır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) İnsan haklarını ne şekilde anlayabileceğimizi ve nasıl tanımlayabileceğimizi
tartışınız.
2) Farklı toplumların insan haklarının niteliğine ilişkin ne tür yaklaşımlar ortaya
koyabileceğini düşününüz.
3) Kendi şahsi tecrübeleriniz ışığında insan haklarının ne kadar önemli olduğunu
hatırlayınız.

25

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

İnsan haklarına ilişkin
temel ve yaklaşım ve
tanımlar

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

İnsan haklarına ilişkin
temel yaklaşımları ve
tanımları
kavrayabilmek.

İnsan haklarının
niteliğine ilişkin
yorumlar

İnsan haklarının temel
niteliklerine ilişkin bilgi
edinebilmek.

İnsan haklarının
önemi konusundaki
vurgular

İnsan haklarının önemi
ve işlevi konusunda
bilgi edinebilmek.

Metinler, çözümlü problemler,
alıştırmalar ve interaktif
materyaller ile konunun daha iyi
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•

İnsan hakları yaklaşımı

•

İnsan hakları tanımı

•

İnsan haklarının niteliği

•

İnsan haklarının önemi

27

Giriş
Küresel çağdaş hukuk ve siyasetin ana gündem maddelerinin başında gelen “insan
hakları” alanında teorik olduğu kadar uygulama açısından da önemli tartışmalar sürüp
gitmektedir.
Siyasetçiler ve bürokratlar yanında akademisyenler ile insan hakları savunucularının
yoğun mesai harcadığı insan hakları alanı dinî otoritelerin ve medyanın da sıkça gündeme
getirdiği insan hakları konuları, “insan hakları” kavramının tanım, nitelik ve önemi
konusundaki tartışmaları da beraberinde getirmektedir.
Siyasetin ele alınışında hakların -özellikle insan haklarının- öneminin artan ölçüde
kabulü, modern dönemin karakteristik özelliklerinden birisidir. Haklar söyleminin ortaya
çıkması, insanoğlunun siyasi düzenin niteliğine ilişkin kavrayışında temel bir değişikliğin
meydana geldiğine işaret etmektedir. Modern çağda, siyasi toplumun organik bir bütün olarak
görülmesine ilişkin Aristocu düşüncenin yerini, özgür, eşit ve hak sahibi bireylerin amaçlarını
gerçekleştirmek üzere bir araya geldikleri bir toplum anlayışı almıştır. Bu anlayışta devlet,
sadece nispeten sınırlı amaçları gerçekleştirmek için değil, fakat aynı zamanda kişilerin temel
haklarını korumak için de vardır. Haklar söyleminin ortaya çıkmasıyla, devletle vatandaş
arasındaki temel ilişki tersine dönmüş ve vatandaşların temel veya “doğal” hakları birincil
olarak kavranmaya başlamıştır (Loughlin 2000:202’den akt. TİHK, 2006:11).
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2.1. İnsan Haklarının Tanımı
Terimin çağrıştırdığının aksine, “insan hakları”, itiraf etmek gerekir ki, tanımlanması
son derece zor bir kavramdır. Ancak şurası kesindir ki, insan hakları modern ve politik bir
kavramdır. Daha açık bir anlatımla, “insan hakları” düşüncesi modern çağda kişilerin siyasi
baskıdan korunma arayışı içinde ortaya çıkmıştır. İnsan hakları teriminin bir talihsizliği,
demokrasi ile birlikte günümüzün en popüler kavramlarından biri olması nedeniyle, genellikle
gelişigüzel kullanılan bir kavram olmasıdır. Akademik yayınların bile bu konuda her zaman
yeterli özeni gösterdiğini söylemek zordur.
Nitekim, çoğu kişi insan hakları kavramına kendi zihnindeki “olması gerekenler”i
yüklemekte, “iyi” olan her şeyi insan hakkı olarak adlandırmaktadır. Bu bağlamda, örneğin
adalet, demokrasi, hukukun üstünlüğü gibi başka toplumsal-siyasal ideallere başvurarak haklı
gösterilebilecek iddia ve talepler, hiçbir kavramsal titizlik kaygısı güdülmeksizin, zaman zaman
bu kavram altında dile getirilmektedir. Kimi zaman da, insan haklarının ahlakî gücüne atıfta
bulunmadan -meselâ belli bir hukuki ilişkiye, bir yasaya veya idari düzenlemeye dayanarakpekalâ temellendirilebilecek olan taleplerin “insan hakkı” olarak ileri sürüldüklerine
rastlanmaktadır. Bütün bu gibi durumlarda, insan hakları “simidi”, rasyonel muhakeme ve
gerekçelendirme yeteneğimizi zayıflatan bir kolaycılığı beslemektedir. Hoşumuza giden,
olmasını temenni ettiğimiz veya çıkarımıza olan her şeyi “insan hakkı” adı altında ileri
sürmenin başka bir sakıncası da, insan haklarının üstün ve bağlayıcı ahlâkî gücünün
zayıflamasına ve insan hakkı söyleminin sıradanlaşmasına yol açmasıdır.
Bu yüzden, insan hakkı kavramını doğru tanımlamanın hayatî önemi vardır. İnsan
hakkının ne olduğunu anlamak, önemli ölçüde “hak” teriminin anlamının aydınlatılmasına
bağlıdır. Çünkü, insan hakları genel olarak hakların özel bir türüdür. Hak, hem ahlâkî hem de
hukuki bir kavramdır. Her iki alanda da hak, bir kişi, bir kurum veya bir şey üzerindeki
gerekçelendirilmiş bir iddia veya talebi ifade eder. Hak sahibi, başka insanlar veya sosyal
kurumlar tarafından kendisine belli bir şekilde davranılmaya hakkı olduğunu ileri sürer (Orend
2002:17’den akt. TİHK, 2006:17).
Bir hak iddiası, bu iddiada bulunan kişinin hakkın konusundan yararlanma yetkisinin
genel veya özel olarak tanınması, ona saygı gösterilmesi talebini ifade eder. Hukuki haklar söz
konusu olduğunda, bu tanınma ve saygı gösterilme talebi, siyasi otorite tarafından zorla yerine
getirme (cebrî icra) ile takviye edilir. Böylece, hukuki haklar söz konusu olduğunda, hak sahibi,
hakkını tanımayan veya ihlâl edenlere karşı yasal yollara başvurarak hakkın konusundan
yararlanmasını fiilen sağlatabilir. Buna karşılık, sırf bir ahlâkî hak sözkonusu olduğunda ise,
hakkı ihlâl edilen kişinin buna karşı koyabilmesi, ahlâki gerekçelendirmenin gücü ile sınırlıdır.
Devlete yönelik (siyasi) bir talep olarak bir insan hakkı iddiası, özünde ahlâkî bir
değerin korunmasıyla ilgilidir. Başka bir ifadeyle, insan hakkı iddiası, siyasi bir iddia olarak
ortaya çıkmakla beraber, içeriği ahlâkîdir. Şüphesiz, anayasal veya uluslararası hukuk belgeleri
tarafından tanınmaları, insan haklarına hukuken uygulanabilme olanağı sağlamak bakımından
vazgeçilmez önemdedir. Ama bu, gerçekten bu nitelikte olmak kaydıyla, bir insan hakkının
varlığının onun hukuken tanınmış olmasına bağlı olduğu anlamına gelmez. İnsan hakları
sözleşmeleri ve anayasalar, bu anlamdaki hakları insanlara vermez veya onları bu belgeler
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yaratmazlar; onların yaptığı, insanların zaten sahip oldukları “insan hakları”nı tanımak ve dile
getirmektir (Jones 1994:82’den akt. TİHK, 2006:18). Bundan dolayı, hukuk metinleri insan
haklarına uygunluk veya aykırılıklarıyla değerlendirilir ve insan hakları kavramı hukukun
değişiminde yol gösterici rol oynar. Hukuki haklar arasında kendilerine yer verilmemiş olsa
bile, insan hakları siyasal iktidara karşı her zaman ileri sürülebilir. Esasen, insan haklarının
işlevi de, aykırı yasal düzenlemelere rağmen ileri sürülebilmeleri ve yasaların o yönde
değiştirilmesini devletten isteyebilmenin gerekçesi olmalarıdır.
İnsan hakları genel olarak hakların özel bir türüdür. Bundan dolayı, “insan hakları”
“insanların hakları”yla aynı şey değildir. Çünkü, insanların pek çok türden hakkı olabilir; ahlakî
iddialar olarak insan hakları bunlardan sadece biridir. İnsan haklarına “özel”liğini veren de
onların hiyerarşik olarak en üstün ahlâkî haklar niteliğinde olmalarıdır. Başka bir ifadeyle, tek
tek insanların, “insan” olmaları itibariyle başkaları gibi sahip oldukları evrensel haklar yanında,
kendi özel konum, ilişki ve kazanımlarına göre değişen başka pek çok hakkı da olabilir. Bu
haklar duruma göre kanundan, sözleşmeden veya özel bir ilişkiden doğabilirler. Bunlar, insan
haklarından farklı olarak, dayanaklarını oluşturan hukuki kurallara göre, içinde bulunulan
somut durum ve ilişkiden bağımsız olarak, herkesin herkese karşı ileri sürebileceği haklar
niteliğinde değildirler.
Şu halde, her kişinin insan olmak sıfatıyla sahip olduğu genel bir ahlâkî hak olarak
“insan hakkı”, insan kişisinin hak ettiği bir asgarî muamele meselesi olması nedeniyle, her
insana borçlu olunan ve haklı gerekçeleri bulunan üstün, öncelikli bir iddia olarak
tanımlanabilir (Orend 2002:34’ten akt. TİHK, 2006:18). Amerikalı hukuk felsefecisi Ronald
Dworkin hakların bu anlamda üstün ve öncelikli olmasını “koz” metaforuyla ifade etmiştir. Ona
göre, nasıl ki, bazı kâğıt oyunlarında “koz” bütün diğer kâğıtları yenerse, aynı şekilde bir hak
iddiası da ona rakip olan -meselâ, iktisadi büyüme ve çoğunluğun mutluluğu gibi- diğer
toplumsal değerleri “yener” (Dworkin 1977’den akt. TİHK, 2006:18). İnsan hakları bakımından
bu öncelik en üstün noktaya çıkmaktadır. Haklar, özel olarak da insan hakları, bireylerin kendi
plan ve projelerini gerçekleştirmekte özgür olacakları bir ahlâkî mekânı garanti etmeleri
(Lomasky 1987’den akt. TİHK, 2006:18) bakımından özellikle önemlidirler.
İnsan haklarının niteliğiyle ilgili teorik açıklamaların bu hakların temel anlam ve işlevini
unutturmaması gerekir. Onun için, tekrar belirtmek gerekir ki, insan haklarının temel anlam ve
işlevi, siyasi baskıdan korunma ihtiyacında ve arayışında kendisini gösterir. İnsan hakları
doktrininin amacı, insanlara ek kazanımlar sağlamak ve onları pozitif olarak donatmaktan çok,
devlet baskısından koruyacak şekilde onların özgürlük alanlarını garanti etmektir. İnsan hakları,
insanların hayat standartlarını yükseltmez, fakat bu ideale hizmet edebilecek bir sosyo-politik
örgütlenmenin zeminini inşa eder (TİHK, 2006:17-19).

2.2. İnsan Haklarının Temel Nitelikleri
İnsan haklarının başka hak kategorilerinden daha iyi ayrıştırılabilmesi için, kavramın
belli başlı niteliklerini gözden geçirmek gerekmektedir. Ancak, “insan hakkı” kavramı muhtelif
düşünürler tarafından farklı şekillerde temellendirildiğinden, insan haklarının niteliklerine
ilişkin her anlatım ister istemez tartışmaya açık olacaktır. Burada, hem tarihsel olarak hem de
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günümüzdeki algılanış şekli bakımından insan haklarının en yaygın temellendirilme biçimi olan
“doğal haklar” yaklaşımı esas alınacaktır. Bu anlayış, insan haklarını, herkesin insan olmak
itibariyle doğuştan sahip olduğu dokunulmaz, devredilmez ve vazgeçilmez haklar olarak görür.
Bununla beraber, insan haklarının başlıca özelliklerini gözden geçirmeye başlamadan
önce belirtmeliyiz ki, aşağıda işaret edilen bütün özelliklerin günümüzün “insan hakları”
söyleminde dile getirilen hakların tümü için geçerli olmadığı açıktır. Sadece günlük konuşma
dilinde değil, ilgili akademik literatürde bile uluslararası sözleşmelerde ve ulusal mevzuatlarda
yer verilen “temel haklar” veya “anayasal haklar” kavramı ile “insan hakları” kavramı çeşitli
nedenlerle genellikle eş anlamda kullanılmakta olduğundan, bu noktayı belirtmeye ihtiyaç
vardır. Bu ihtiyat kaydıyla birlikte, şimdi insan haklarının özelliklerini ele alabiliriz.
İnsan hakları;
1.

Evrenseldir,

2.

Doğuştandır,

3.

Toplum öncesidir,

4.

Mutlaktır,

5.

Vazgeçilmezdir,

6.

Birey haklarıdır,

7.

Çoğunlukla özgürlük haklarıdır,

8.

Temel haklardır,

9.

Esas olarak devlete karşı ileri sürülen iddialardır.

a) İnsan hakları evrenseldir
İnsan haklarının evrensel olması başlıca üç anlama gelir: (i) Bütün insanlar, zamana ve
mekâna bağlı olmaksızın insan haklarına sahiptir. (ii) Dolayısıyla, insan hakları toplumsal
aidiyeti, kültürel kimliği, sosyal kökeni, ırkı, dili, dini, sınıfı ne olursa olsun, bütün insanların
sahip olduğu haklardır. (iii) İnsan hakları kültürel-göreceli gerekçelerle tanımazlık edilemez.
Esasen, kültürel farklılıkların ifade edilmesi ve korunması da en başta insan haklarının
tanınmasına bağlıdır.
b) İnsan hakları doğuştandır
İnsan hakları, insanların doğuştan sahip oldukları, insan kişiliğinden ayrılamaz
haklardır. Bu nedenle, insan hakları, varlığı hukukun tanımasına bağlı olan veya sonradan
kazanılan haklardan tamamen farklıdırlar. Bunlar insan olarak var oluşumuzun ve insan
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kişiliğimizin ayrılmaz bir parçasıdır; onun için, insan haklarının kategorik olarak reddi insanın
-insanî ve insanca varoluşun- inkâr edilmesidir.
c) İnsan hakları toplum öncesidir
Bu özellik, insan haklarının “doğuştan” olmasının mantıkî bir sonucudur. Buna göre;
(i) insanlar herhangi bir sosyal oluşumun üyeleri olarak değil, bundan da önce sırf insan
olarak var oldukları için bu haklara sahiptirler.
(ii) Bu nedenle de insan hakları toplumsal-siyasal varoluş biçiminin (siyasal toplumun)
meşruluk temeli ve yön gösterici değerleridirler.
(iii) İnsan hakları esas itibariyle topluma ve onun temsilcisi sayılan devlete karşı ileri
sürülen haklardır.
d) İnsan hakları mutlaktır
İnsan haklarının “mutlak” olması şu anlamlara gelir:
(i) İnsan haklarının varlığı herhangi bir kayda veya şarta bağlanamaz; hiç bir düşünce
veya mülâhazayla varlıkları inkâr edilemez, geçersiz kılınamaz.
(ii) İnsan haklarının varlığı özellikle de topluma karşı ödevlerin yerine getirilmesine
bağlı değildir.
(iii) İnsan haklarının kapsamı daraltılamaz, pazarlık konusu yapılamaz. İstisnasız bütün
insan haklarına saygı gösterilmelidir.
(iv) Bir insan hakkının kullanımı, ancak başka bir insan hakkına tecavüz teşkil etmesi
halinde veya bizatihi insan haklarının varlık şartlarını ortadan kaldıran ortamın giderilmesi
amacıyla kısıtlanabilir.
e) İnsan hakları vazgeçilmezdir
Kişiler insan haklarını sözleşmeyle başkalarına devredemeyecekleri gibi, bunlardan
feragat de edemezler. Çünkü, insan hakları doğrudan doğruya bizim insan kişiliğimize
bağlıdırlar. İnsan haklarının vazgeçilmezliği sadece teorik bir ilke değildir; aynı zamanda
anayasal-demokratik devletlerin resmîleştirmekten kaçınamayacakları bir gereğin de ifadesidir.
İnsan hakları düşüncesinden ilham alan bir temel haklar listesine yer vermeyen hiç bir anayasa,
gerçek anlamda anayasa değildir.
f) İnsan hakları birey haklarıdır
İnsan haklarının öznesi hiç şüphe yok ki insan toplulukları değil, yalnızca birey olarak
insanlardır. İnsan hakları birey haklarıdır. Çünkü, topluluk, cemaat, grup, sınıf ve toplum gibi
kolektiviteler, varlıkları bireylerden bağımsız olan aslî gerçeklikler olmayıp, birey-insanlardan
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ve onların arasındaki etkileşimlerden oluşan ilişki ağlarıdır. Dolayısıyla, kolektivitelerin
hakları, bireysel insan haklarına göre ikincil konumdadır. Esasen, insan hakları bir yanıyla bu
gibi kolektiviteler karşısında korunması gereken haklardır.
Kaldı ki, sadece bireyler seçebilir, tercihte bulunabilirler. Çünkü, seçmek bir seçeneği
diğer(ler)inden ayırt etmeyi gerektiren nedenleri düşünebilme yeteneğinin varlığını gerektirir,
bu ise sadece bireylerde var olan bir yetenektir. Gruplar, topluluklar, uluslar mecazi anlamda
bile düşünemez, mütalâa edemezler (de Jasay 1991:58’den akt. TİHK, 2006:21). Bu nedenle,
insan hakları sadece birey olarak insanlar için kullanılması anlamlı olan bir kavramdır. Bir
grubun, bir sınıfın, bir topluluğun, bir ulusun da elbette hakları olabilir; ancak bunlar insan
hakları olarak adlandırılamazlar. Hatta bu gibi haklar sıkça bireysel insan haklarıyla çatışırlar.
İnsan haklarının öznesinin bireyler olması demek, ayrıca, bu haklara sahip olmanın belli
bir topluma veya kolektiviteye mensubiyet şartına bağlı olmaması da demektir. Bu haklar
bireyin ahlâki doğasından kaynaklanan ve doğrudan doğruya onun kişiliğine bağlı olan
haklardır. İnsan haklarının bir kolektiviteye mensubiyetten tamamen bağımsız olması şu
bakımdan da zorunludur ki, bu haklar çoğu zaman topluma ve onun adına hareket eden siyasi
otoriteye karşı ileri sürülürler. Esasen, insan hakları çok kere topluluklara ve kolektif kimliklere
karşı tanımlanması gereken haklar olarak ortaya çıkmaktadırlar. Daha doğrusu, kolektivitenin
bireyin tercihlerini bastırabildiği yerde insan hakkının varlığından söz edilemez. Nitekim,
günümüzde, kolektif kimlikler adına insan haklarının bastırıldığı veya en azından bu haklardan
toplum veya topluluk lehine vazgeçilmesinin istendiği veya beklendiği pek çok durumla
karşılaşmaktayız.
Bununla beraber, çağdaş anayasalarda ve insan hakları belgelerinde, öznesi kolektif
varlıklar olan kimi haklara yer verilmiştir. Dolayısıyla, insan haklarının özelliklerini tam olarak
taşımasalar da, hukuken tanındıkları ölçüde bu haklara riayet edilmesi gerekmektedir. Ancak,
bu hakların uygulamada insan hakları fikri doğrultusunda yorumlanması, ihmale gelmez bir
zorunluluktur.
g) İnsan hakları çoğunlukla özgürlük haklarıdır
İnsan haklarının çoğu özgürlüğün açılımlarıdır. Şu hak tanımı, özgürlüğü esas alan bir
yaklaşımın ürünüdür: “Bir hak, başka bireyler veya kurumların müdahalesi veya zorlaması
olmaksızın bir bireyin belli bir eylemi yapma veya yapmama konusundaki kayıtsız-şartsız
özgürlüğüdür.” (Mueller 1996:212’den akt. TİHK, 2006:21). Özgürlük, en genel anlamda,
hayatı hangi değer ve ideallere göre yaşayacaklarına, keyfî bir dış müdahale olmadan bireylerin
kendilerinin karar verebilmelerini ve o yolda hareket edebilmelerini ifade eder. Özgürlük,
hemen hemen her durumda, insanların izleyecekleri amaçlar ve kullanacakları araçlar
konusunda istedikleri tercihi yapabilmeleri demektir.
Burada “keyfî” müdahaleyle kastedilen, insan eseri olup da, haklı bir nedene
dayanmayan müdahaledir. Dolayısıyla, insan eseri olmayan, yani insan doğasından veya fizikî
doğadan kaynaklanan engeller, buradaki anlamında özgürlüğün yokluğunu ifade etmez. Bireyin
iç dünyasından kaynaklanan engeller de böyledir. Ayrıca, sosyal ve siyasi düzenlemeler de,
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değiştirilebilir oldukları ölçüde, “insan eseri” sayılırlar. Nihayet, dış müdahalenin haklı veya
meşrû bir nedeni varsa, bu durumda da böyle bir müdahaleye maruz kalan kişinin özgür
olmadığı söylenemez.
Bir görüşe göre, özgürlük sadece engellenmemişlik veya kısıtlanmamışlık durumunu
ifade etmez; özgür olmak için yapmak istediğimiz şeyi yapabilme güç veya yeteneğine de sahip
olmamız gerekir. Kimi durumlarda gerçekten de gerekli araçlara veya donanıma sahip
olmadığımız için teorik açıdan var olan bir seçeneği fiilen kullanamayabiliriz. Ne var ki, bu
bizim özgür olmadığımızı değil, seçtiğimiz şeyi yapamadığımızı gösterir. Bu gibi durumlarda,
hakkaniyet gerektirirse, kişinin o konuda eksiğini duyduğu olanaklarla donatılması doğru
olabilir. Şu da var ki, bir şeyi yapmaya muktedir olduğumuz halde, keyfî bir müdahale
yüzünden onu yapamadığımız durumlar da vardır. Onun için, güç veya yetenek özgürlük demek
değildir.
h) İnsan hakları temel haklardır
Bu önermenin ilk anlamı insan haklarının “mutlak”lığını teyit etmektedir. İnsan hakları
temel haklardır; çünkü, varlıkları egemenin iradesine bağlı değildir. Daha özel olarak, insan
haklarının “temel” olmasından kastedilen, onların anayasal düzenin temelini oluşturdukları
veya daha doğrusu oluşturmaları gerektiğidir. İnsan haklarının anayasal düzenin “temel”ini
oluşturmaları, onların hem kamu politikalarına yön gösterecekleri hem de bunlara aykırı hiçbir
yasal ve idari tasarrufta bulunulamayacağı anlamına gelir.
i) İnsan hakları esas olarak devlete karşı ileri sürülen iddialardır
Bunun açık anlamı, insan hakları iddialarının muhatabının prensip olarak devlet
olduğudur. Daha önce belirttiğimiz gibi, insan hakları politiktir ve esas hedefi de kişileri devlet
baskısından korumaktır. Bu çerçevede devletin insan haklarıyla ilgili olarak, (a) tanıma, (b)
dokunmama, (c) koruma, (d) temin/tedarik olmak üzere başlıca dört ödevinin bulunduğu
söylenebilir. Bunlar, kişilerin devlete yönelik iddia ve talepleri olarak da belirtilebilirler.
Devletin insan haklarıyla ilgili dört ödevi:
a)

Tanıma,

b)

Dokunmama,

c)

Koruma,

d)

Temin/tedarik.

a) Tanıma: Devlet insan olarak değerimizi ve bu değerden türeyen haklarımızı tanımak
zorundadır. Tersinden söylersek, devlet insan haklarını tanımazlık edemez. Kendi yetki
alanındaki kişilerin insan haklarını reddeden devletin meşruluğu şüphelidir. Esasen, devletin
sırf devlet olarak meşruluğundan söz edilemez, meşruluk ona dışarıdan verilir. Bu da, esas
olarak, onun insan haklarını korumak ve toplumda barışı temin etmek üzere “kurulmuş” bir
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müessese olmasından başka bir şey değildir. Devlet meşru olarak var olmasını, “insan” olmak
itibariyle dokunulmaz haklara sahip kişilerin iradelerinden türemesine ve onların haklarını
korumasına borçludur.
Devlet, insan haklarını başta anayasası olmak üzere bütün bir hukuk düzeni ile tanır.
Öyleyse, insan haklarını tanıyıp güvence altına almayan bir hukuki belge, adı anayasa olsa bile,
gerçekte anayasa değildir. Çağdaş anayasalar genellikle “temel haklar ve hürriyetler” veya
“kamu hürriyetleri” başlıklı bölümler içerirler, ama böyle olan anayasalar bile aslında insan
haklarını reddediyor olabilirler. Bir “sözde anayasa” böyle bir bölüm içerse bile, temel haklara
devletin keyfi müdahalesi için açık kapılar bırakmışsa veya bu hakları kendisinin tanımladığı
ve uygun gördüğü ölçüde kullanılabilecek devlet bağışları olarak düzenlemişse, gerçekte insan
haklarını tanımıyor demektir.
Öte yandan, anayasalar hiç bir zaman bütün insan haklarını kapsamadıkları gibi,
anayasaların tanıdıkları her hak da “insan hakkı” niteliğinde olmayabilir. Onun için,
anayasaların “temel haklar ve hürriyetler” ve/veya “kamu hürriyetleri” olarak listeledikleri
hakların hepsinin ahlâkî ve/veya hukuki gücü aynı değildir. Ancak, bir anayasanın tanıdığı
hakların bazılarının “insan hakkı” niteliğinde olmaması, onların hukuki bağlayıcılığını ortadan
kaldırmaz. Bu olsa olsa, anayasanın tanımaması halinde onların “insan hakkı” olarak ileri
sürülemeyecekleri, ama belki (adalet, hakkaniyet, dayanışma gibi) başka nedenlere dayanılarak
ileri sürülebilecekleri anlamına gelir.
b) Dokunmama: Devlet sivil, kamusal ve siyasal alanda insan hakları kullanımlarına
prensip olarak karışmamalıdır. İnsanlar, devlet müdahalesinden korunmuş bir şekilde kendi
dünya görüşleri ve hayat tarzı tercihlerine göre kendi hayatlarını tanzim edebilmeli, eğer gerek
görüyorlarsa başkalarıyla ortak amaç ve idealleri çerçevesinde -yine müdahaleden masun bir
şekilde- her türden gönüllü etkinlikler yapabilmelidirler. İnsan haklarına devletin müdahalesi
istisnaî bir durumdur ve böyle bir müdahale ancak bir tek ilkeyle, sivil barışın korunması
amacıyla haklı gösterilebilir. Bunun da somut içeriği, başkalarının haklarına tecavüz edilmesini
veya başkalarına doğrudan doğruya zarar verilmesini önlemekten ibarettir. Ayrıca, dışarıdan
gelen bir saldırı veya doğal bir afet sonucunda toplumun varlığının ve özgürlüklerinin tehlikeye
düşmesi durumu da, insan haklarını kısıtlamanın meşru gerekçesidir. Devlet en fazla
“dokunmama” ilkesine uymamak suretiyle insan haklarını ihlâl eder.
c) Koruma: Devletin temel görevi insan haklarını korumaktır. İnsan haklarının asıl
ihlâlcisi devlet olmakla beraber, insan haklarının korunması sadece devletin bu haklara tecavüz
etmemesi ile sağlanamaz. Devlet aynı zamanda insan haklarıyla korunan temel değerlere
yönelik olarak başka kişi ve gruplardan gelecek saldırıları caydırmak ve önlemek, ayrıca vaki
saldırıları müeyyidelendirmek yükümlülüğü altındadır.
Devletten başka aktörlerin insan haklarıyla korunan değerlere saldırıda bulunabilmesi,
insan haklarının devlete yönelik siyasi iddia ve talepler olduğu gerçeğini değiştirmez. İnsanların
canına, malına, kişiliğine ve kendini bireysel veya toplu olarak ifade etme girişimlerine yönelik
tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmesini de kişiler yine bir insan hakkı olarak devletten talep
edebilirler. Başka bir anlatımla, insan haklarını korumakla görevli olan devletin kendisidir;
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kişilerin insan haklarına tecavüz teşkil eden eylemleri, devletin, bizim insan haklarına sahip
olmamızdan kaynaklanan görevini ihmal ettiğini gösterir. Bu görev, somut olarak, devletin
insan haklarını korumak üzere etkin bir polis, icra ve mahkeme düzeni kurmasını gerektirir.
d) Temin/Tedarik: İlke olarak insan hakları kişilerin devletten kendilerine genel olarak
karşılıksız avantajlar sağlamasını talep etmeleri hakkını vermemekle beraber, istisnaî
durumlarda devletin kişilere karşı bazı temin-tedarik yükümlülükleri olduğu söylenebilir. Bu
ödevin istisnaî olması, devletin bu tür temin-tedarik faaliyetini genelleştiremeyeceği anlamına
gelir. Bu faaliyetler birkaç grup olarak belirtilebilir:
(i) Kendi kusurları olmaksızın geçimlerini veya bakımlarını sağlayamayanlar
(engelliler, yaşlılar, kimsesiz çocuklar vb.) için devlet, toplumun bir kurumu sıfatıyla, gerekli
tedbirleri almak ve kurumları kurmakla yükümlüdür.
(ii) Tekelci, cebrî ve büsbütün karşılıksız olmamak şartıyla, devlet sosyal güvenlik
düzenlemeleri yapabilir. Bu hizmetlerin tekelci olmaması, bu tür hizmetlerin sağlanmasında
rekabetçi bir yapıya izin verilmesini; cebrî olmaması kişilerin bu sisteme katılmaya
zorlanamamasını, yani gönüllü katılımı; karşılıksız olmaması ise ödeme gücüne sahip olanların
bu hizmetlerin sağlanmasına katkıda bulunmalarını gerektirir.
(iii) İkinci şıkta belirtilen “sosyal hak”larda evrenselliğin sağlanmasının her zaman
mümkün olmadığını unutmamak gerekir. Burada evrensellikten hem “her yerde aynı şekilde
geçerli olma” hem de “hakkın öznesinin herkes olması” kastedilmektedir. Nitekim, bu
kategoride yer verilen hakların çoğunun uygulamada da genelleştirilmiş haklar olmadıklarını
görüyoruz. Ayrıca, bunların kapsam ve nitelikleri, zorunlu olarak, ülkeden ülkeye ve içinde
bulunulan sosyo-ekonomik konjonktüre göre değişiklik göstermektedir (TİHK, 2006:20-25).

2.3. İnsan Haklarının Tasnifi
İnsan hakları, tarihsel gelişim süreci açısından incelendiğinde gerek ulusal, gerekse
uluslararası literatürde pek çok ayrıma tabi tutulmuştur. Bu ayırımların başlıcaları şunlardır:
1.

Klasik insan hakları - İsteme hakları ayırımı

2.

Bireysel haklar - Kolektif haklar ayırımı

3.

İnsan hakları - Yurttaş hakları ayırımı

4.

Koruyucu haklar - İsteme hakları - Katılma hakları ayırımı

5.

Şeklî haklar - Gerçek haklar ayırımı

6.

Kişisel haklar - Siyasal haklar - Ekonomik haklar - Kültürel haklar - Ödevler

7.

Birinci kuşak haklar - İkinci kuşak haklar - Üçüncü kuşak haklar ayırımı

ayırımı

36

8.
İnsan haklarını ayrı bir tasnife tabi tutmadan Anayasada yapılan tasnifi yeterli
bulan görüş.
Bu sınıflandırmaların hepsi, az-çok keyfilik taşır ve hiç birinin genel kabul
görmüşlüğünden söz edilemez. Ancak en çok karşılaşılan sınıflandırma olarak tarihsel gelişim
açısından dört kuşaklı sınıflandırmadan söz etmek gerekir.

2.3.1. Birinci Kuşak Haklar (Klasik Haklar)
Klasik haklar olarak da adlandırılan birinci kuşak hakların özelliği, bireyi korumaya
yönelik (negatif statü hakları) haklar olmasıdır. Devleti sınırlandıran bu haklar, kişiye devletin,
toplumun ve üçüncü kişilerin dokunamayacağı özel, bağımsız bir eylem alanı sağlar. Devlet,
kişinin bu özel alanına giremez. Kişi bu alanda dilediğini yapar. Özgürlüğün içeriği, onu
kullanan kişinin isteğine göre belirlenir. Ama bu, devletin bu alanda düzenleme yapamaması
anlamına gelmez. Devlet, düzenleme yaparak özgürlüklerin kullanılmasını kolaylaştırır, ama
sınırlandıramaz. Geleneksel haklar, iktidarın/devletin yetkilerinin sınırlandırılmasını amaçlar.
Birinci kuşak haklar İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 3-21. maddeleri arasında
başlıca şöyle sıralanmıştır:
•

Hayat ve özgürlük hakkı

•

Kölelik yasağı

•

İşkence yasağı

•

Kişi olarak tanınma hakkı

•

Hukuk önünde eşitlik

•

Etkili bir hukuk yoluna başvurma hakkı

•

Keyfi tutma yasağı

•

Adil yargılanma hakkı

•

Mahremiyet hakkı

•

Seyahat özgürlüğü

•

Sığınma hakkı

•

Vatandaşlık hakkı

•

Evlenme ve ailenin korunması hakkı

•

Mülkiyet hakkı
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•

Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü

•

İfade özgürlüğü

•

Toplanma ve örgütlenme hakkı

•

Katılma hakkı

2.3.2. İkinci Kuşak Haklar (Sosyal Haklar)
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel haklar olarak da nitelendirilen ikinci kuşak hakların
doğuşunun temelinde, sanayi devrimi; bu ekonomik ve sosyal dönüşümün yarattığı ve
derinleştirdiği sosyal sınıflar arasındaki sosyal eşitsizlikler ve işçi sınıfının bu eşitsizliklere
gösterdiği tepki ve eylemler vardır. 19. yüzyılda, eşitlik ve özgürlük herkese tanınmıştı ama
herkes özgürlüklerden yararlanamıyordu. Bireylerin eşitlik ve özgürlüğü, soyut ve kuramsaldı.
Buradan hareketle ortaya çıkan sosyal hakların uluslararası düzeyde tanındığı ilk belge İnsan
Hakları Evrensel Bildirgesi’dir. İkinci kuşak haklar, başlıca şöyle sıralanabilir:
•

Sosyal güvenlik hakkı

•

Çalışma, adil gelir ve sendika kurma hakkı

•

Dinlenme hakkı

•

Eğitim hakkı

•

Kültürel hayata katılma hakkı

•

Sağlık, beslenme ve konut hakkı

•

Grev ve toplu sözleşme hakkı

2.3.3. Üçüncü Kuşak Haklar (Dayanışma Hakları)
Dayanışma hakları da denilen üçüncü kuşak haklar, belli bir topluluk halinde yaşama
anlayışını yansıtır. Ayırıcı özelliği, insan için gerekli olan dayanışma ortamını yaratabilmektir.
Bu haklar, insancıl bir toplum hayatı düşüncesinin anlatımıdır. Hem bireylere, hem de toplumun
tümüne aittir. Bu hakların gerçekleşmesi için sadece devletin müdahalesi yeterli değildir, birey
ve grupların da yani toplumda yaşayan herkesin de etkin biçimde katılımı ve çabası gereklidir.
Üçüncü kuşak hakların oluşum süreci henüz tamamlanmamıştır. Dayanışma haklarını
doğuran nedenlerin başında, bilimsel ve teknik ilerlemenin yarattığı sorunlar gelmektedir.
Çevre kirliliğinin korkunç boyutlara ulaşması, nükleer silahların tüm insanlığı yok edebilecek
bir savaş tehlikesine yol açması, ülkeler ya da bölgeler arasında çok büyük gelişme farklarının
bulunması akla ilk gelen ciddi sorunlardır. Üçüncü kuşak haklar başlıca şöyle sıralanabilir:
•

Barış hakkı
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•

Çevre hakkı,

•

Halkların kendi kaderini tayin (self-determinasyon) hakkı

•

Gelişme hakkı

•

Herkesin insanlığın ortak mal varlığından yararlanma hakkı

2.3.4. Dördüncü Kuşak Hakları
Dünyanın teknolojik gelişmeler nedeniyle toplumsal, bilimsel açıdan çok hızlı bir
şekilde dönüşmesi nedeniyle şimdiye kadar hiç düşünülmemiş, görülmemiş hak ihlalleri ortaya
çıkmaktadır. Hukukun bu tür ihlalleri önceden düşünerek, ihtimalleri hesaplayarak suç tipleri
yaratması imkânsız olduğuna göre, ister istemez hukuk bir miktar bu gelişmelerin gerisinden
gelmektedir. Bu gelişmeler sonucunda yeni bir kategori olarak dördüncü kuşak hakların
doğumundan söz edilmeye başlanmıştır.
Dördüncü kuşak hakların, bilimin, teknolojik gelişmelerin kötüye kullanılması
olasılığına karşı, insanın temel özelliğini oluşturan, insan onurunun kullanılması ile ilgili
hakların bu kapsama girdiği ileri sürülmektedir. Buna örnek olarak genetik şifre ve genlerin
yapısıyla teknolojik imkânlar dâhilinde oynanmaya başlanabilmesi nedeniyle, bunun ortaya
çıkarabileceği yeni sorunları önlemek amacıyla insan kopyalamayı yasaklayan Avrupa Konseyi
hukuki belgeleri ve “insanların ayıklanmasını hedefleyen nesil ıslahı uygulamalarının, insan
bedeninin ve onun parçalarının, mali kazanç haline getirilmesini” ve “insanların eşeysiz
üretilmesini (klonlanmasını)” yasaklayan Avrupa Birliği Anayasa Antlaşması verilebilir.

2.4. İnsan Haklarının Önemi
Nitelikleri gereği esas olarak devlet karşısında ileri sürülen haklar olmaları itibariyle
insan hakları genellikle devlet tarafından ihlal edilir. Paradoksal görünmekle beraber, insan
haklarını korumak da öncelikle devletin en önde gelen yükümlülüğüdür. Devletin insan
haklarını koruması, dar anlamda, bu hakları kendisinin ihlâl etmemesini ve kendi yetki alanı
içindeki kişi ve grupların ihlâl etmesine de izin vermemesini ifade eder. Bununla beraber,
günümüzde insan haklarının korunması genellikle daha geniş anlamda düşünülmekte ve
devletin insan haklarına elverişli bir ekonomik, toplumsal ve siyasal ortamı yaratmasının veya
desteklemesinin de insan haklarının korunmasının kapsamı içinde olduğu kabul edilmektedir.
Bugün için, buna nispî olarak en uygun ortam, özgür piyasalara ve açık topluma dayalı,
çoğulcu-demokratik hukuk devleti sistemlerince sağlanabilmektedir.
İnsan haklarının korunması birkaç bakımdan önem arzetmektedir. Her şeyden önce,
insan haklarının korunmasının ahlakî bakımdan önemini takdir etmekte bir zorluk yoktur. Bu
şöyle açıklanabilir; madem ki insan hakları, doğrudan doğruya insan kişiliğine ve onuruna
saygının zorunlu bir sonucudur, öyleyse insan haklarına bağlılığın toplumsal-siyasal
varoluşumuzun birinci ilkesi olmasından daha tabiî bir şey olamaz. Ancak insan hakları temeli
üzerine kurulan bir sosyal-siyasal sistem insanların kendilerini gerçekleştirebilmelerine ve her
bakımdan geliştirebilmelerine uygun bir ortam sağlayabilir.
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Bununla bağlantılı olarak, devleti insan haklarıyla kayıtlamak, onu ehlîleştirmenin en
etkili yoludur. Devleti ehlîleştirmek gereklidir, çünkü insan haklarıyla ve hukukla
kayıtlanmadığı sürece, devlet sadece bir güç organizasyonudur. Modern devlet, niteliği gereği,
toplumdaki hiçbir birey veya grubun ulaşamayacağı büyüklükte ve üstelik rakipsiz olan bir güç
temerküzü demektir. İktidar her zaman kötüye kullanılmaya açıktır; rakipsiz ve en üstün güç
durumunda olan devlet için bu öncelikle ve kesinlikle böyledir. Bir düşünürün dediği gibi, tarih
boyunca insan haklarının en büyük ihlâlcisi daima devlet olmuştur. Ayrıca, modern devletin
kendi işlevini düzen ve adaleti sağlamakla sınırlı görmemesi ve sivil hayat alanını da düzenleme
iddiası gütmesi, doğal olarak, onun kişilerin özgürlük alanlarına müdahale potansiyelini de
artırmaktadır.
Bu çerçevede, insan hakları devlet için bir sınır, kişiler için ise özgürlük ve adalet
demektir. Başka bir ifadeyle, insan haklarını korumak kişilerin özgürlük alanını genişletmek
yanında, devletle ilişkilerinde maruz kalabilecekleri -bazan zulüm derecesine varabilenhaksızlıkların temellerini kurutmak ve vaki haksızlıkların doğurduğu maddî ve manevî tahribatı
gidermek anlamına da gelmektedir.
Onun için, insan haklarını korumak sırf entelektüelleri tatmin edecek soyut bir “iyi”
değil, fakat insanlık durumunun somut zaruretlerinin politik alandaki bir karşılığıdır.
Öte yandan, insan haklarının korunması hem iç barışın hem de küresel barışın temelidir.
Çünkü, ister bir toplumun içinde isterse uluslararasında olsun, barışı kolaylaştıran en büyük
değer insan haklarının temelini oluşturan özgürlüktür. Özgürlük, kişinin kendisini hem maddî
hem de manevî anlamda var etmesinin araçlarını bulmasını ve geliştirmesini mümkün kılar.
Özgürlük olmadan ne barınma ve geçinme ne de sahici anlamda dayanışma mümkündür.
Bu arada belirtmek gerekir ki, insan haklarının korunmasının küresel barışın da temeli
olması, bu konuyu aynı zamanda egemenlik veya nüfuz alanlarını genişletme peşindeki
devletlerin istismarına da açık hale getiren bir noktadır. Başka bir ifadeyle, insan hakları
söyleminin evrensel gücü onun güçlü devletler elinde diplomatik bir araca dönüşmesinin de
önünü açık bırakmaktadır (Ersoy 1998). Nitekim, günümüz dünyasında kimi devletler veya
uluslararası kuruluşlar tarafından insan hakları ihlâli iddiası zayıf konumları yüzünden baskı
altına alınmaya veya “şantaj”a açık olan devletlere karşı bir koz olarak kullanılabilmektedir.
İnsan hakları meselesinin zaman zaman sırf bir diplomatik malzeme olarak kullanılması, ne
yazık ki, baskı altındaki zayıfların zaman zaman bizatihi insan haklarına karşı şüpheci bir tutum
içine girmelerine de yol açabilmektedir. Bu durumun küresel ölçekte insan hakları davasına
zarar verdiği açıktır.
İnsan haklarının devletçe korunmasının önemini, ayrıca, pozitif hukukumuz açısından
da temellendirmek mümkündür ve kamu otoritesi kullananları bu davaya ikna etmek
bakımından bu belki de daha önemlidir. Bu çerçevede, insan haklarının korunmasının
Anayasamızın kesin bir buyruğu olduğu açıktır. Anayasa, her şeyden önce, Türkiye
Cumhuriyeti’ni “insan haklarına saygılı” (m. 2) veya “insan haklarına dayanan” (m. 14) bir
devlet olarak nitelemiştir. Ayrıca, 5. maddesinde Anayasa devlete “kişinin temel hak ve
hürriyetlerini... sınırlayan siyasi, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırma, insanın maddî ve
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manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlama” ödevi yüklemiştir. Nihayet,
Anayasa “temel hak ve hürriyetlerin korunması”nı (m. 40) özel olarak düzenleme ihtiyacı
duymuştur.
Son olarak, Türkiye’nin uluslararası taahhütleri de insan haklarına riayetkâr olmasını ve
onları korumasını gerektirmektedir. Bu aynı zamanda, Türkiye Cumhuriyeti’nin
“medenîleşmek” ve “çağdaşlaşmak” şeklindeki resmî hedefinin de doğal bir sonucudur.
Türkiye’nin baştan beri Avrupa Konseyi’nin üyesi olmayı seçmiş ve yaklaşık yirmi yıldır da
Avrupa insan hakları koruma sistemine uyma yükümlülüğünün gereklerini yerine getirme
konusunda ciddî adımlar atmış olması bunun bir göstergesidir. Avrupa Birliği’ne uyum
çerçevesinde son yıllarda hız ve yoğunluk kazanan resmî çalışmalar da temelde aynı iradeyle
ilgilidir. Bugün insan haklarına saygı ve bu hakları koruma konusunda geri kalan bir devletin
genel olarak “medenî milletler” nazarında ve özel olarak da Avrupa camiasında güvenilir ve
daimî bir ortak muamelesi görmesi mümkün değildir. Anayasamız da devletin insan hakları
konusundaki uluslararası taahhütlerini o kadar ciddiye almaktadır ki, değişik 90. maddesinde
bu taahhütlere bağlı kalmayı kanunlara uymaktan da üstün tutmuştur (TİHK, 2006:30-32).

2.5. Hakların Korunması ve Hak Arama Yolları
Hakların korunması denince genellikle akla ilk gelen hakların hukuki olarak, daha özel
olarak da yargı yoluyla korunmasıdır. Ne var ki, haklar sadece hukuki-yargısal yoldan değil,
fakat aynı zamanda siyasi (teşriî) ve idari yollardan da korunabilir. Hakların korunması, her
şeyden önce, pozitif hukukun insan haklarına uygun hale getirilmesini, kamu görevlilerinin özellikle polis ve jandarmanın- insan hakları bilinciyle donatılmasını ve yargı mercilerinin
pozitif hukuku insan hakları öncelikli bir perspektiften yorumlayıp uygulamalarını gerektirir.
Bunların yanında, resmî eğitim müfredatının ve eğitim kurumlarının ortamının insan hakları
anlayışıyla bağdaşık olması ve eğitim personelinin insan hakları duyarlılığına sahip olması
insan haklarının korunması bakımından zorunludur.
Türkiye, son dönemde insan haklarını koruma ve geliştirme konusunda, öteden beri var
olan yargısal ve idari mekanizmalara ek olarak yeni adımlar atmıştır. Bu yeni adımların başında,
Türkiye’nin 1987 yılında kendi yetki alanındaki kişilere AİHS denetim organlarına başvuru
hakkını tanıması ve buna bağlı olarak, 1990’da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin yargı
yetkisini kabul etmesi gelmektedir. Yukarıda işaret edilen Avrupa Birliği’ne tam üyelik için
“Kopenhag Kriterleri”ne uyma zorunluluğu da, Türkiye’nin insan hakları davasını resmî
düzeyde daha ciddî olarak ele almasını gerektirmiştir. Türkiye bu çerçevede insan haklarına
ilişkin evrensel standartlara yaklaşabilmek amacıyla 2001 yılında Anayasa’da ciddî bir
revizyon yapmış, 2004 yılında ise temel insan haklarıyla ilgili uluslararası antlaşmaların ulusal
kanunlara üstünlüğünü öngören hükmü, Anayasa’nın 90. maddesine eklemiştir.
Türkiye’nin insan haklarını koruma ve geliştirme davasını ciddiye aldığının başka bir
önemli işareti de, bu amaçla yeni kurumsal yapıların oluşturulması yoluna gitmesi olmuştur.
Nitekim, Başbakanlığa bağlı bir İnsan Hakları Başkanlığı ile il ve ilçelerde İnsan Hakları
Kurulları’nın oluşturulması bu doğrultuda atılmış önemli adımlardır. Gerek İnsan Hakları
Başkanlığı’na gerekse İnsan Hakları Kurulları’na, insan hakları ihlâllerinin tespiti ve
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giderilmesi konusunda önemli görevler yüklenmiştir. Bütün bunlar, bir yandan, insan hakları
konusunda zaten öteden beri yapılagelmekte olan akademik çalışmaların daha da artmasına ve
derinlik kazanmasına yol açarken, öbür yandan da insan haklarının korunması ve
geliştirilmesiyle ilgili uygulamayı yönlendirecek ve sürekli izleyecek resmî görevlilerin ve
ayrıca yargı personelinin bu konularda daha donanımlı hale getirilmesi ihtiyacını ortaya
çıkarmıştır.
İnsan hakları ihlâllerini izlemek, bu konularda inceleme ve araştırma yapmak, ihlâlleri
gidermeye çalışmak ve gerektiğinde iyileştirici önerilerde bulunmakla görevli olan kamu
personeli ile İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının üyelerinin insan hakları ve temel özgürlükler
konusunda daha ileri düzeyde teorik ve içtihadî bilgilerle donatılması önem arz etmektedir
(TİHK, 2006:13).
Hakların korunması ve sürekliliğinin sağlanması, bizzat o hakların varlığı ve tanınması
kadar büyük önem arz ettiği için geliştirilen ulusal ve uluslararası koruma mekanizmaları,
yargısal ya da yargı dışı koruma yolları, Birleşmiş Milletler’in insan haklarını koruma
mekanizmaları, Avrupa Konseyi’nin insan hakları koruma sistemi, Türkiye’de faaliyet gösteren
İnsan Hakları Kurullarının genel yapısı, misyon ve vizyonu, eğitim ve bilinçlendirme, araştırma
ve izleme, ihlâl iddialarını inceleme ve karara bağlama, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği
yapma gibi genel görevleri konusunda Türkiye İnsan Hakları Kurumu’nun internet sitesinde
yeterli düzeyde materyal yayınlanmaktadır (www.tihk.gov.tr). Ayrıca bu konularda detaylı
bilgi edinmek için, bu ders kitabımızın hazırlanmasında temel kaynak olarak yararlandığımız
ve adı geçen kurum tarafından 2006 yılında yayımlanan “İnsan Hakları: Temel Bilgiler,
Koruma Mekanizmaları, İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları” isimli eserin 3. Bölüm’üne
başvurulabilir (TİHK, 2006:111-202).
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş’un 11 Ocak 2016
tarihinde "Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu" kurulacağını açıklaması ülkemiz ve
bölgemiz adına sevindirici ileri bir adım olarak değerlendirilmelidir. Türkiye'de mevcut İnsan
Hakları Kurumu ile adaletsizlik ve ayrımcılıkla mücadele eden eski kurumun birleştirilerek yeni
bir kurul haline getirilmesiyle oluşturulan yeni kurumun bir mahkeme ve üst kurul olmayıp mal
ve hizmetler ile sosyal hizmetlere erişim ve istihdam konusunda kamu ve özel sektörde
karşılaşılabilecek olası insan hakları ihlalleri ve ayrımcılığa karşı düzenleyici bir kurul olarak
çalışacağını ifade etti (aa.com.tr).
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Uygulamalar
Soru 1: Aşağıda verilen betimlemeler hangi kavramı tanımlamak için kullanılmış
olabilir?
a)

Modern bir kavramdır.

b)

Politik bir kavramdır.

c)

Hakların özel bir türüdür.

d)

Her kişinin insan olmak sıfatıyla sahip olduğu ahlaki bir haktır.

Çözüm 1:
“İnsan Haklarının Tanımı” bölümü dikkatlice okunduğunda, yukarıda verilen
betimlemelerin “İnsan Hakları” kavramına ait olduğu görülecektir.
Soru 2: Aşağıda verilen betimlemeler hangi kavramı tanımlamak için kullanılmış
olabilir?
a)

Ahlaki bir kavramdır.

b)

Hukuki bir kavramdır.

c)

Gerekçelendirilmiş bir iddiadır.

d)

Gerekçelendirilmiş bir taleptir.

Çözüm 2:
“İnsan Haklarının Tanımı” bölümü dikkatlice okunduğunda, yukarıda verilen
betimlemelerin “Hak” kavramına ait olduğu görülecektir.
Soru 3: Aşağıda verilen betimlemeler hangi kavramı tanımlamak için kullanılmış
olabilir?
a)

Doğuştan sahip olunan haklardır.

b)

Dokunulmaz haklardır.

c)

Devredilemez haklardır.

d)

Vazgeçilmez haklardır.

Çözüm 3:
“İnsan Haklarının Nitelikleri” bölümü dikkatlice okunduğunda, yukarıda verilen
betimlemelerin “Doğal Haklar Yaklaşımı” kavramına ait olduğu görülecektir.
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Uygulama Soruları
1) Aşağıdaki kavramlar ve ibareleri tanımlayarak birer örnek ile açıklayınız.
a)Vazgeçilmezlik
b)İnsan haklarını korumakta görevli kurum
c)Sosyal güvenlik düzenlemeleri
d)Kendi kusurları olmaksızın geçim ve bakımlarını sağlayamayanlar
e) İnsan hakları düzenlemeleri
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?
Bu bölümde insan hakları yaklaşım ve tanımlarının hangi esaslara göre farklılaştığı,
insan haklarının temel nitelikleri ve insan hakları bilincinin uyandırılması yanında insan hakları
ve özgürlükleri ile insan haysiyetinin büyük insanlık ailesi için ifade ettiği anlam ve önemin
anlaşılması sağlanmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının özelliklerinden değildir?
a) Doğuştandır.
b) Muğlaktır.
c) Evrenseldir.
d) Birey haklarıdır.
e) Temel haklardır.
2) Aşağıdakilerden hangisi devletin insan haklarıyla ilgili ödevlerinden değildir?
a) Koruma
b) Dokunmama
c) Tanıma
d) Tedavi
e) Temin
3) Aşağıdaki ibarelerden hangisi insan haklarının evrenselliğini açıklamaz?
a) Bütün insanlar, zamana bağlı olmaksızın insan haklarına sahiptir.
b) İnsan hakları toplumsal aidiyeti, kültürel kimliği, sosyal kökeni, ırkı, dili, dini, sınıfı
ne olursa olsun, bütün insanların sahip olduğu haklardır.
c) İnsan hakları kültürel-göreceli gerekçelerle tanımazlık edilemez.
d) Bütün insanlar, mekâna bağlı olmaksızın insan haklarına sahiptir.
e) İnsan haklarının öznesi hiç şüphe yok ki insan toplulukları değil, yalnızca birey olarak
insanlardır.
4) Aşağıdakilerden hangisinde devlet insan haklarına dokunmama ilkesine karşı bir
duruş sergileyemez?
a) Sivil barışın korunması
b) Başkalarının haklarına tecavüz edilmesinin önlenmesi
c) Başkalarına doğrudan doğruya zarar verilmesinin önlenmesi
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d) Dışarıdan gelen bir saldırı veya doğal bir afet
e) Hükümet politikalarının eleştirilmesi
5) İnsan haklarının öznesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Topluluklar
b) Bireyler
c) Cemaatler
d) Gruplar
e) Sınıflar
6) Aşağıdakilerden hangisi birinci kuşak haklardan değildir?
a) İşkence yasağı
b) Sığınma hakkı
c) Mülkiyet hakkı
d) Çevre hakkı
e) Seyahat özgürlüğü
7) Özelliği doğrudan bireyi korumaya yönelik olan haklar hangi haklardır?
a) Birinci kuşak haklar
b) Şeklî haklar
c) İkinci kuşak haklar
d) Üçüncü kuşak haklar
e) Dördüncü kuşak haklar
8) Aşağıdakilerden hangisi ikinci kuşak haklardandır?
a) Gelişme hakkı
b) Barış hakkı
c) Katılma hakkı
d) İfade özgürlüğü
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e) Eğitim hakkı
9) Aşağıdakilerden hangisi üçüncü kuşak haklardan değildir?
a) Çevre hakkı
b) Barış hakkı
c) Dinlenme hakkı
d) Gelişme hakkı
e) Kendi kaderini tayin hakkı
10) Sosyal haklar hangi haklardandır?
a) Birinci kuşak haklar
b) İkinci kuşak haklar
c) Üçüncü kuşak haklar
d) Dördüncü kuşak haklar
e) Vehbî haklar

Cevaplar
1) b, 2) d, 3) e , 4) e , 5) b, 6) d, 7) a, 8) e, 9) c, 10) b.
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3. İNSAN HAKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ

50

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Batı’da “Doğal Haklar” Kavramının Ortaya Çıkışı
3.1.1. İngiltere’de İnsan Haklarının Ortaya Çıkışı
3.1.2. Amerika’da İnsan Hakları Anlayışının Yasalaşma Süreci
3.1.3. Fransa’da İnsan Haklarının Gelişimi
3.1.4. “Ulusların Hakları” Düşüncesinin Gelişmesi
3.2. İnsan Haklarının Anayasa ve Yasalara Girmesi
3.3. Hukuki Bağlayıcılığı Olan Uluslararası Sözleşmeler
3.4. Bölgesel ve Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmeleri
3.5. Tek-Konulu İnsan Hakları Sözleşmeleri
Bu bölümde, İngiltere, Amerika ve Fransa başta olmak üzere, Batı’da insan haklarının
gelişimini, insan hakları söylemlerinin ülkelerin yasa metinlerine girişini, uluslararası ve
bölgesel insan hakları sözleşmelerinin nitelik ve bağlayıcılığını ele alacağız. Böylece, sosyal
çalışmacı adaylarına, alanda daha başarılı olmaları için insan hakları söyleminin tarihsel
gelişimi hakkında ihtiyaç duyacakları bilgiler sunulmuş olacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi bağlayıcı bir metin midir?

2)

Genel ve tek konulu insan hakları belgeleri arasındaki temel fark nedir?

3)

Uluslararası bütün insan hakları sözleşmeleri tüm ülkeler için bağlayıcı nitelikte

midir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Batı’da “doğal
haklar” kavramının
ortaya çıkışı

İngiltere, Amerika ve Fransa başta
olmak üzere Batı’da insan hakları
düşüncesinin gelişim hakkında bilgi
edinmek.

İnsan haklarının
anayasa ve yasalara
girmesi

Batı ülkeleri başta olmak üzere
uluslararası temel insan hakları
bildirgelerinin dünya ülkelerinde
yasa metinlerine yansıyışı hakkında
bilgi edinmek.

Hukuki bağlayıcılığı
olan uluslararası
sözleşmeler

Felsefi ve ahlaki çerçevede iyi niyet
mektubu niteliğindeki belgeler
yanında ülke yönetimlerini
bağlayan uluslararası sözleşmelerin
niteliğini kavrayabilmek.

Bölgesel ve
uluslararası insan
hakları sözleşmeleri

Küresel hak bildirgeleri yanında
bölgesel insan hakları
sözleşmelerinin de varlığı hakkında
bilgi sahibi olmak.

Tek konulu insan
hakları sözleşmeleri

Uluslararası ya da bölgesel olarak
azınlıklar, ayrımcılık, işkence gibi
çeşitli konularda müstakil insan
hakları sözleşmeleri hakkında bilgi
edinmek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Metinler, çözümlü
problemler, alıştırmalar
ve interaktif materyaller
ile konunun daha iyi
anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•

Doğal haklar

•

İnsan hakları belgeleri

•

İnsan hakları sözleşmeleri

•

Genel sözleşmeler

•

Tek konulu sözleşmeler

•

İnsan haklarının gelişimi

•

Evrensel bildirge

•

Uluslararası sözleşme

•

Bölgesel sözleşme

•

Hukuki bağlayıcılık
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Giriş
İnsan hakları sorununun özellikle 2. Dünya Savaşı sonrasının uluslararası
konjonktüründe özel bir önem kazanmış olduğu dikkati çekmektedir. Bütün savaşlar gibi 2.
Dünya Savaşı da, her ne kadar esas olarak devletlerin egemenlik yarışından doğmuş ve
sonuçları da büyük devletlerin aralarında vardıkları bir çıkarlar uzlaşması şeklinde ortaya
çıkmış olsa da, savaşın galipleri, “zafer”i aynı zamanda totalitarizme karşı elde edilmiş bir
başarı olarak gördüler ve dünyanın da öyle görmesini sağladılar. Böyle bir ortamda Birleşmiş
Milletler’in (BM), iddia olarak da olsa, bir dünya barışı projesi şeklinde doğmuş olmasına
şaşırmamak gerekir. BM Teşkilâtı, daha kuruluş aşamasında, uluslararası barışın insan
haklarıyla doğrudan doğruya ilgili olduğu düşüncesine bağlılığını ilân etmiş ve bu anlayışa
uygun olarak 1948 yılında meşhur İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’ni ilan etmiştir. Böylece,
tarihte ilk defa insan hakları evrensel bir otorite kazanmış ve geçerliliğini genel uzlaşmadan
almıştır (Loughlin 2000:206’den akt. TİHK, 2006:11). Bu konuda devam eden olumlu yaklaşım
ve gelişmeler, insan haklarına saygı meselesini uluslararası ilişkilerin ve uluslararası hukukun
temel sorunlarından birisi haline getirmiştir.
Türkiye de, baştan beri BM teşkilâtının içinde yer alan bir devlet olarak, gerek insan
hakları konusundaki bu duyarlılığı, gerekse Bildiri’de ve izleyen sözleşmelerde ifadesini bulan
temel düşünceyi paylaştığını çeşitli vesilelerle duyurmuştur. Bu duyurularıyla tutarlı olarak,
Türkiye, daha sonra Avrupa düzeyinde ortaya çıkan insan hakları ve demokrasi odaklı
oluşumların da içinde yer alma iradesi göstermiş ve bu çerçevede 1949 yılında Avrupa
Konseyi’nin (AK) kurucuları arasında yer almıştır. Tabiatıyla, Türkiye bu arada Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi’ni (AİHS) de kabul edip onaylamıştır. Gerek bu Sözleşme gerekse BM ve
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilâtı (AGİT) çerçevesinde taraf olduğu diğer sözleşme ve
deklarasyonlar, Türkiye’yi insan haklarına riayet konusunda birçok yükümlülükle karşı karşıya
bırakmıştır. Şüphesiz bunların en önemli olanı, Avrupa insan hakları koruma sistemine dahil
olmanın sonucu olarak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) ihlâl kararlarının
gereğini yapma ve onun insan hakları konusundaki genel içtihadına kendisini uydurma
yükümlülüğüdür.
Öte yandan, son yıllarda hız ve yoğunluk kazanan Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB)
tam üyelik çabaları da bu yönelimi kuvvetlendirmiştir. Başta “Kopenhag Kriterleri” olmak
üzere AB’ye uyumun gerekleri, insan hakları taahhütlerine de bağlı kalma konusunda
Türkiye’yi ciddî bir yükümlülük altına sokmuştur. Özellikle 1999 sonrasında sürat kazanan
müktesebat uyumunu sağlama çalışmaları çerçevesinde çıkarılan uyum paketleri, 2001
Anayasa revizyonu ve onu izleyen birkaç küçük değişiklik esas olarak insan haklarının
korunması ve geliştirilmesiyle ilişkilidir (TİHK, 2006:12).
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3.1. Batı’da “Doğal Haklar” Kavramının Ortaya Çıkışı
Günümüzde kullanılan anlamıyla insan haklarının modern çağın başında doğmuş bir
fikir olduğu kabul edilir. İnsan hakları düşüncesini “doğal haklar” adı altında ilk dile getiren
17. yüzyıl İngiliz filozofu John Locke’dur. Maamafih, doğal haklar doktrini büsbütün yeni,
tarihî arka planı olmayan bir düşünce değildir. Doğal haklar düşüncesinin oluşmasında daha
önceki Stoa felsefesi ile Ortaçağın Hristiyan “doğal hukuk” anlayışının etkileri vardır. Ancak,
akıl, “doğa” veya Tanrısal irade kaynaklı genel ahlâkî yükümlülükleri vurgulamış olmalarına
rağmen, bu doktrinlerde doğrudan doğruya siyasi iktidara karşı ileri sürülebilecek talepler
anlamında “haklar” düşüncesi yoktu.
İnsan hakları zamanla sadece ahlakî-felsefî bir ilgi meselesi olmaktan çıkarak, bir
yandan ulusal ve uluslararası belgelerin/bildirilerin konusu haline gelmiş, bir yandan da hukuk
düzenleri tarafından peyderpey tanınmaya başlamışlardır. Bu gelişmede, siyasi iktidara karşı
hak arayışı içine giren grupların yürüttüğü toplumsal mücadelelerin önemli bir katkısı olduğu
şüphesizdir.

3.1.1. İngiltere’de İnsan Haklarının Ortaya Çıkışı
Modern çağda insan haklarının gelişiminin ilk önemli adımı, 1688 “Büyük Devrim”i
sonrasında İngiliz Parlamentosu tarafından Bill of Rights’ın (Haklar Bildirisi) kabul
edilmesidir. Bu Bildiri adil yargılanmayı ve olağan olmayan cezaya çarptırılmamayı da doğal
haklar arasında katmıştır. İngiltere’de insan hakları yönündeki gelişmenin başlangıcı aslında
13. yüzyılda kabul edilen Magna Carta Libertatum’a kadar geri gider. Yine İngiltere’de sivil
haklar yanında, 1832 ve 1867 seçim kanunlarıyla başlayan seçme hakkının genişletilmesiyle
ilgili düzenlemeler de siyasal hakları ve dolayısıyla demokrasiyi takviye etmiştir.
Haklar Bildirisi ve onu izleyen Locke’un doğal haklar teorisi Batı dünyasında büyük
etki doğurmuştur. Bu etki kendini önce Amerika kıtasında gösterdi ve Haziran 1776’da
Virginia’da Temsilciler Meclisi, esas itibariyle Locke’un doğal haklar anlayışına bağlı olan,
başka bir insan hakları bildirgesini kabul etti. Virginia Bildirgesi başlıca iki ilkeye, “eşit
özgürlük” ve “vazgeçilmez haklar” ilkelerine dayanıyordu. Bildirge’de hayat, hürriyet,
mülkiyet ve mutluluğu arama hakları “vazgeçilmez” olarak nitelenmişti.

3.1.2. Amerika’da İnsan Hakları Anlayışının Yasalaşma Süreci
Daha sonra onüç Amerikan devleti tarafından Temmuz 1776’da ilân edilen ve esas
olarak Thomas Jefferson tarafından kaleme alınmış olan Amerikan Bağımsızlık Bildirisi de
aynı anlayışa bağlı kalmıştır. Bu belgeler, insan hakları konusunda tutarlı bir siyasal felsefeye
dayanan ilk bildiriler idi.
Amerika Birleşik Devletleri’nde 1791 yılında Anayasa’ya yapılan bir “Ek” ile “Bill of
Rights” olarak anılan temel haklar listesi anayasallaştırılmıştır. Bu çerçevede güvence altına
alınan haklar arasında ifade, toplanma, basın, din, konut dokunulmazlığı, jürili bir mahkemede
adil (süratli ve aleni) yargılanma, aşırı ve olağandışı cezaya çarptırılmama hakları dikkati
çekmektedir. Ayrıca seçme hakkı 1787’den bu yana yapılan düzenlemelerle genişletilmiş ve
nihayet 1964 yılında siyahlar da tümüyle oy verme hakkına kavuşturulmuşlardır.
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3.1.3. Fransa’da İnsan Haklarının Gelişimi
Onyedinci yüzyıl İngiliz ve onsekizinci yüzyıl Amerikan devrimlerinden büyük ölçüde
etkilenen 1789 Fransız Devrimi de haklarla ilgili bu söylemi benzer çerçevede devam ettirerek,
ünlü İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi’ni ilan etti. Bir farkla ki, bu Bildiriye “güvenlik” ve
“baskıya karşı direnme” hakları da dahil edilmişti. Ayrıca Fransız Bildirisi bir de özgürlük
tanımı veriyordu; buna göre, özgürlük “başkalarının haklarını ihlâl etmemek şartıyla istediğini
yapmakta serbest olma” anlamına geliyordu. Ne var ki, devrimci Fransızlar soyut olarak
herkese tanımış oldukları hakları, Devrimin ardından kurdukları terör yönetimi sırasında fiilen
unutmuş göründüler.
Fransa’daki gelişme 1789 Bildirisi’nin mantığına uygun olarak, Üçüncü Cumhuriyet
Anayasası hariç olmak üzere, Devrim sonrası anayasalarda somutlaşmıştır. Nitekim, Birinci
Cumhuriyet Anayasası (1793) İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisine yer vermiş, 1848 tarihli
İkinci Cumhuriyet Anayasası ise özellikle Başlangıç kısmında bir kısım insan haklarını
saymıştır. Bu iki anayasanın ortak özelliği, galiba ilk defa bazı sosyal haklara yer vermiş
olmalarıdır. Fransa’nın Dördüncü Cumhuriyet (1946) Anayasası da Başlangıç bölümünde bazı
sosyal hakları anayasanın dayandığı esaslar arasında zikretmiş, Beşinci Cumhuriyet (1958)
Anayasası ise hem bu Başlangıca atıf yapmak, hem de “sosyal devlet” ilkesine yer vermek
suretiyle aynı esası muhafaza etmiştir.

3.1.4. “Ulusların Hakları” Düşüncesinin Gelişmesi
İngiliz, Amerikan ve Fransız bildirilerinde ifadesini bulan doğal haklar anlayışı
Aydınlanma Çağında yaygın bir etkiye sahip olmuş olmakla beraber, 1815’lerden itibaren bu
etki azalmaya başlamış ve bu durum 1930’lara kadar sürmüştür. Ondokuzuncu yüzyıldaki ters
gelişiminin nedenlerinden biri, siyasal alanda insan haklarının yerini “ulusların hakları”
düşüncesinin almaya başlamasıdır. Doğal haklar düşüncesinin zayıflamasının başka bir nedeni
de, 19. yüzyıl ortalarından itibaren felsefede Marksist, faydacı ve pozitivist görüşlerin ağırlık
kazanmasıdır. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra ise, yürürlüğe konmuş olan yasalardan ibaret
saydıkları hukuku adalet ve haklar düşüncesinden bağımsızlaştıran hukuki pozitivistler ile,
duyusal deneyimle doğrulanamayacak şeylerin anlamsız olduklarını ileri süren mantıki
pozitivistler doğal haklar fikrinin keskin eleştiricileri oldular (Cranston 1993:252’den akt.
TİHK, 2006:27).

3.2. İnsan Haklarının Anayasa ve Yasalara Girmesi
“İnsan hakları” asıl yirminci yüzyılda anayasalar ve kanunlarla sistematik bir biçimde
düzenlenmeye başlamıştır. Özellikle sosyal haklar bakımından yüzyılımızdaki ilk örnek klasik
hakların da aşağı yukarı tam bir listesine yer vermiş olan 1917 tarihli Meksika Anayasası’dır.
Fakat iktisadi ve sosyal hakları anayasa yapımı konusunda popüler hale getiren asıl gelişme,
1919 Weimar Anayasası’nda bunlara geniş yer verilmesi olmuştur. Nitekim, Birinci Dünya
Savaşı sonrasında yapılan birçok anayasa (1920 Estonya, 1920 Çekoslovakya, 1921
Yugoslavya, 1921 Polonya ve 1932 Romanya anayasaları) bu örneği izlemiştir.
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İkinci Dünya Savaşı’nı takip eden yıllarda, baskıcı rejimlere duyulan nefretin etkisiyle
insan hakları düşüncesi yeniden güçlenmeye başladı. Ama bu sefer insan hakları neredeyse
sınırsız talepler olarak düşünülmeye başlamıştı. Nitekim, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun
10 Aralık 1948’de kabul ve ilân ettiği İnsan Hakları Evrensel Bildirisi oldukça geniş bir insan
hakları listesi içeriyordu. Bu Bildiride bazı toplumsal grupların iktisadi ve sosyal talepleri de
“insan hakkı” onuruyla taçlandırılmıştı. Maurice Cranston’ın ifadesiyle (1993:253), Bildiri’nin
sivil ve siyasi haklara ilişkin ilk yirmi maddesinde John Locke’un ve Thomas Jefferson’ın dili
egemen iken, “iktisadi ve sosyal haklar”la ilgili müteakip maddelerde bundan farklı yeni bir dil
hakimdir. Cranston’a göre, “bu ‘ekonomik ve sosyal haklar’, ülkelerinde bireyin hürriyet ve
mülkiyet hakkını kurduğunu iddia edemeyecek, fakat kendilerinin kontrolü altındaki insanların
çoğu için sosyal güvenlik, sağlık hizmetleri ve ücretli tatil sağladığını -veya sağlamaya
çalışmakta olduğunu- öne sürebilecek ülkeler tarafından Beyannameye ilâve edilmiştir.”
İkinci Dünya Savaşı sonrasında, Evrensel Bildiri’nin de etkisiyle, anayasaların insan
haklarını tanıma eğilimi gitgide yaygınlık kazanmıştır. Bu dönemde yapılan anayasalardan
iktisadi ve sosyal haklara en kapsamlı olarak yer veren 1947 tarihli İtalyan Anayasasıdır.
Almanya’nın 1949 tarihli Bonn Anayasası ise her ne kadar sosyal hakları saymamışsa da, gerek
devletin “sosyal” niteliğini vurgulamak gerekse mülkiyet hakkının yükümlülük içerdiğini ve
kamu yararıyla sınırlı olduğunu belirtmek suretiyle, Weimar Anayasasının oluşturduğu örneği
bir ölçüde korumuştur. Daha sonraki yıllarda 1970’lerde demokrasiye geçen İspanya, Portekiz
ve Yunanistan anayasaları da iktisadi ve sosyal hakları tanımışlardır. Bu gelişme komünizmsonrası Doğu Avrupa anayasalarına (örneğin Bulgaristan, Romanya ve Polonya anayasalarına)
da yansımıştır (Kaboğlu 1994:36’dan akt. TİHK, 2006:28).

3.3. Hukuki Bağlayıcılığı Olan Uluslararası Sözleşmeler
Her ne kadar uluslararası topluluğun en kapsayıcı örgütü olan Birleşmiş Milletler
tarafından kabul ve ilan edilmiş olsa da, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi hukuki açıdan
bağlayıcılığı ve zorunlu uygulanabilirliği bulunan bir belge değildir. Bu Bildiri ahlakî bir
taahhüdün veya bir tür iyi niyet beyanının ifadesi olarak görülebilir. Başka bir anlatımla,
Evrensel Bildiri, olsa olsa, devletlerin iç düzenlerinde gözetmeleri temenni olunan, siyasal
alana ilişkin bir evrensel ahlak kodu önerisi olarak tanımlanabilir.
Bununla beraber, daha sonra yine BM bünyesinde Evrensel Bildiri’nin tanıdığı haklara
hukuki bağlayıcılık kazandırmaya dönük çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmaların sonucunda,
1966 yılında imzaya açılan iki uluslararası sözleşme 1976 yılında yürürlüğe girmiştir. Bunlar
Sivil ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi ile İktisadi, Sosyal ve Kültürel Haklar
Uluslararası Sözleşmesi’dir. Adlarından da anlaşılabileceği gibi, birinci sözleşme klasik
haklarla, ikincisi ise “pozitif statü hakları”yla ilgilidir. İnsan haklarıyla ilgili literatürde bunların
ikisi birlikte İnsan Hakları Uluslararası Yasası olarak anılmaktadır (Donnelly 1995:34’den
akt. TİHK, 2006:29). Türkiye, bu konuda çok geç kalmış olsa da, sonunda her iki sözleşmeyi
de 2003 yılında onaylamıştır.
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3.4. Bölgesel ve Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmeleri
İnsan haklarıyla ilgili gelişmeler şüphesiz bölgesel düzeylerde de kendini göstermiş ve
dünyanın farklı bölgelerinde bu nitelikte birçok uluslararası sözleşme kabul edilmiştir. Bunların
bir kısmı konusu bakımından genel insan hakları belgeleri niteliğindeyken, bir kısmı da tek bir
insan hakkını düzenleyen belgelerdir. Birinci gruba girenler arasında İnsan Haklarını ve Temel
Özgürlükleri Korumaya Dair Avrupa Sözleşmesi (1950, 1953) ve ona bağlı Protokoller ile
Avrupa Sosyal Yasası (1961, 1965), Amerika Kıtası İnsan Hakları Sözleşmesi (1969, 1978) ve
Afrika İnsan ve Halkların Hakları Sözleşmesi (1981, 1986) sayılabilir. Avrupa Sosyal Yasası
1996’da gözden geçirilerek içerdiği haklar bakımından genişletilmiş ve bu haliyle 1999 yılında
yürürlüğe girmiş ve Türkiye tarafından da imzalanmıştır.
Avrupa Sosyal Yasası “İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin sosyal haklar alanındaki
karşılığı” (Kaboğlu 2002:486’den akt. TİHK, 2006:29) olarak görülebilir. Buna karşılık Avrupa
Sözleşmesi ve Amerika Kıtası Sözleşmesi sivil ve siyasal hakları, Avrupa Sosyal Yasası ise
iktisadi ve sosyal hakları düzenlemiştir. Afrika Sözleşmesi ise hem (barış ve kalkınma hakkı
gibi) kolektif haklara yer vermiş olması, hem de bireyin ödevlerini özel olarak vurgulamış
olması bakımından ilginç bir belgedir.

3.5. Tek-Konulu İnsan Hakları Sözleşmeleri
Sözleşmelerden bazıları da genel birer insan hakları listesi vermek yerine belli bir insan
hakkını veya onun açılımlarını güvence altına almaya dönük, tek konulu sözleşmelerdir. Tekkonulu insan hakları sözleşmelerinin başlıcaları şunlardır: Her Türlü Irk Ayrımcılığının
Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme (1964), İşkenceye ve Diğer Zalimane,
İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele ve Cezalara Karşı Sözleşme (1984), Kadınların Siyasi
Hakları Sözleşmesi (1952), Kadına Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (1979) ve Çocuk
Haklarına Dair Sözleşme (1989).
Avrupa Konseyi çerçevesinde kabul edilmiş olan nispeten yeni tek-konulu
sözleşmelerden ikisi özel olarak zikredilmeyi hak etmektedir. Bunlar, Bölgesel veya Azınlık
Dilleri Avrupa Yasası (1992) ile Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve
Sözleşmesi’dir (1995). Bu belgeler Avrupa ulus devletleri içindeki azınlıkların kolektif
kimliklerini korumaya yönelik olmakla beraber, bunlara hakim olan temel yaklaşım, azınlık
haklarını grup kimliklerine değil fakat bu kimliklere mensup bireylere tanımalarıdır (Çavuşoğlu
2001:160-163’den akt. TİHK, 2006:29).
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Uygulamalar
Soru:
İnsan Hakları Evrensel Bildirisi hukuki açıdan bağlayıcılığı ve zorunlu uygulanabilirliği
bulunan bir belge midir?
Çözüm:
Hayır. Ancak, daha sonra yine BM bünyesinde Evrensel Bildiri’nin tanıdığı haklara
hukuki bağlayıcılık kazandırmaya dönük çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmaların sonucunda,
1966 yılında imzaya açılan iki uluslararası sözleşme 1976 yılında yürürlüğe girmiştir. Bunlar
Sivil ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi ile İktisadi, Sosyal ve Kültürel Haklar
Uluslararası Sözleşmesi’dir. Adlarından da anlaşılabileceği gibi, birinci sözleşme klasik
haklarla, ikincisi ise “pozitif statü hakları”yla ilgilidir. İnsan haklarıyla ilgili literatürde bunların
ikisi birlikte İnsan Hakları Uluslararası Yasası olarak anılmaktadır.
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Uygulama Soruları
1)

İnsan haklarının evrensellik özelliği ne anlam ifade etmektedir?

2)

Temel hakların özelliklerinden “vazgeçilmezlik” nasıl anlaşılmalıdır?

3)

Yaşama hakkı salt bir hak mıdır yoksa aynı zamanda bir ödev midir?

4)
olabilir?

Bir özgürlüğün hak boyutu ile ödev boyutu arasında nasıl farklar söz konusu
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?
Bu bölümde, İngiltere, Amerika ve Fransa başta olmak üzere, Batı’da insan haklarının
gelişimi, insan hakları söylemlerinin ülkelerin yasa metinlerine giriş süreci, bölgesel ve
uluslararası insan hakları sözleşmelerinin nitelik ve bağlayıcılığı konuları anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) İnsan hakları sorunu evrensel düzeyde ilk kez hangi dönemde gündeme gelmiştir?
a)

Fransız İhtilali

b)

1. Dünya Savaşı

c)

2. Dünya Savaşı

d)

Rönesans

e)

Reform

2) BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ne zaman kabul edilmiştir?
a)

1936

b)

1939

c)

1945

d)

1948

e)

1951

3) 1215 yılında imzalanan Manga Carta Libertatum (Büyük Özgürlük Fermanı) hangi
ülkede imzalanmıştır?
a)

Fransa

b)

Almanya

c)

İngiltere

d)

Amerika

e)

İtalya

4) İnsan haklarına yönelik kavramlar devletlerin anayasalarında hangi yüzyılda yer
almaya başlamıştır?
a)

17. yy.

b)

18. yy.

c)

19. yy.

d)

20. yy.
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e)

21. yy.

5) İnsan haklarının temel unsurlarından olan doğal haklar hangi siyasal sistemin
doğuşunu sağlamıştır?
a)

Muhafazakâr düşünce

b)

Liberalizm

c)

Sosyalizm

d)

Sosyal demokrasi

e)

Faşizm

6) Aşağıdakilerden hangisi tek konulu insan hakları sözleşmesi kapsamında
değerlendirilebilir?
a)

BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

b)

Manga Carta Libertatum

c)

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

d)

Kadına Karşı Ayrımcılığın Önlenmesine Dair Sözleşme

e)

Kopenhag Kriterleri

7) 1966 yılında imzaya açılan ve hukuki bağlayıcılığı olan Sivil ve Sosyal Haklar
Uluslararası Sözleşmesi ile İktisadi, Kültürel ve Sosyal Haklar Sözleşmesi’ni Türkiye ne zaman
onaylamıştır?
a)

1970

b)

1986

c)

2003

d)

2007

e)

2011

Cevaplar

1) c, 2) d, 3) c, 4) d, 5) b, 6) d, 7) c.
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4. İSLAM’IN İNSAN HAKLARI YAKLAŞIMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. İslam’ın İnsan Hakları Yaklaşımı
4.1.1. Hukukullah ve Hukukulibad Tasnifi
4.1.2. İslam İnsan Haklarının Evrenselliği
4.1.3. İslam’da Hakların Karakteristik Yapısı
4.1.4. “İnsan Hakları” ve “İnsan Vecibeleri”nin Ayrılmazlığı?
4.2. İslam İnsan Hakları Beyannameleri
4.2.1. İslam’ın İlk Dönemine Ait Temel Hak Belgeleri
4.2.2. İslam Dünyasında Ortaya Çıkan Hak Belgeleri
4.3. Batı’nın Nâkıs İnsan Hakları Söylem ve Belgeleriyle Yetinmemek
4.3.1. Batı Kökenli Hak Belgelerinin Temel Zaafları
4.3.2. Batılı Belgelerde Yer Almayan Temel İnsan Hakları
Bu bölümde, İslam’ın insan hakları yaklaşımını ve ilk dönemden günümüze kadar İslam
dünyasında üretilen temel hak belgelerini, keza Batı’da üretilen nâkıs hak belgeleriyle
yetinmeyerek Batı ve İslam medeniyetleri arasında hak algısı ve yaklaşımındaki farkları
bilmenin verdiği bilgi gücüyle daha etkili sosyal hizmet sunmanın bilişsel zeminini oluşturma
imkânı elde edebilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Batı medeniyeti ile İslam medeniyeti arasında insan hakları algısı ve
yaklaşımındaki farkları bilmenin sosyal hizmet mesleği açısından ne gibi avantajı olabilir?
2)
İslam’ın insan hakları yaklaşımını ortaya koyabilmek için başvurulacak
kaynaklar neler olabilir?
3)
Sosyal hizmet alanı için önem arz eden ve Ocak 2016 itibarıyla sayıları 200
milyonu geçen yetim çocukların Batı menşeli hak belgelerinde söz konusu edilmeyişi nasıl
açıklanabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

İslam’ın insan hakları
yaklaşımı

İslam’da insan haklarının
temel özellikleri hakkında
bilgi sahibi olabilmek.

İslam insan hakları belgeleri

İlk dönemden günümüze
kadar İslam dünyasında
üretilen temel hak
belgelerini incelemek.

Batı merkezli hak
belgelerinin zaafları

Batı’da üretilen nâkıs hak
belgeleriyle yetinmemek bu
belgelerin zaafları hakkında
bilgi sahibi olmak.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Metinler, çözümlü
problemler,
alıştırmalar ve
interaktif materyaller
ile konunun daha iyi
anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•

İslam insan hakları

•

İnsan vecibeleri

•

İslam İnsan Hakları Beyannameleri

•

Veda Hutbesi

•

Medine Sözleşmesi

•

Hukukullah

•

Hukukulibad

•

İlahi-Tabii Hukuk

•

Vehbî haklar

•

Kesbî haklar

•

Adalet

•

Zulüm

•

Hisbe Teşkilatı

•

İslam İşbirliği Teşkilatı

•

Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye

•

Osmanlı Aile Hukuku Kararnamesi

•

İslam Aile Sözleşmesi
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Giriş
Arapçada olduğu gibi Türkçede de “hak” kelimesi, gerçek, sabit, doğru yol, hakiki
inanç, adalet, görev, muvafakat ve mutabakat gibi çeşitli manalar ihtiva etmekte olup Kur’an’da
Allah’nın güzel isimlerinden biri olarak da (el-Hakk) takdim edilmiştir. Hak kelimesinin
türevleriyle birlikte Kur’an’da iki yüz doksan yerde geçmesi Allah tarafından ne denli
önemsenen bir kavram olduğunu göstermektedir.
Batıda yaşanan derin hak ihlallerinin ortaya çıkardığı hak arama bilinci ve hak
bildirgeleri İslam dünyasında aynı tarzda ortaya çıkmamıştır. Zira, Müslümanlar asırlarca
birlikte yaşadıkları başka toplumların ve din mensuplarının haklarını önemli oranda gözetmiş
ve barış içinde birlikte yaşamayı başarabilmiştir. İslam tarihi incelendiğinde, Batı’nın çok
büyük bedeller ödeyerek ağır şartlar altında elde ettiği hak ve hürriyetlerin Asr-ı Saadet’ten
başlayarak bütün Müslüman toplumlarda büyük oranda korunduğu görülecektir. Bu müspet
durum Batı tarzı hak söylem ve belgelerinin İslam dünyasında yaygın olmayışının temel sebebi
olarak görülebilir. Ne var ki, yedi milyarlık insanlık âleminin benimsediği sosyal hayat tarzı ve
yaşadığı derin acılar, artık İslam insan hakları söylem ve belgelerinin bütün açıklığıyla ortaya
konmasını acil bir ihtiyaç olarak dayatmaktadır.
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4.1. İslam’ın İnsan Hakları Yaklaşımı
İslam’ın insan hakları nazariyesini ortaya koyabilmek için Kur’an vahyine ve Hz.
Peygamber’in vahyi uygulama biçimi olan sünnetlerine bakmak icap eder. Yüz yıl önce telif
edilen el-Menar Tefsiri’nde Yunus Sûresi’nin 1. ve 2. âyetlerini yorumlanırken, Batı’nın
yaklaşımını eleştiren Muhammed Abduh ve Reşid Rıza, “hak ve özgürlük” kavramlarını,
insanın fıtratı ve Yaratıcı’sına duyduğu ihtiyaç bağlamında ele almışlardır. Türkiye ve diğer
İslam ülkelerinde özellikle son çeyrek yüzyılda İslam’ın insan hakları anlayışı konusunda telif
edilen eserler, Müslümanların mütekâmil bir ‘İslam İnsan Hakları Nazariyesi’ ortaya
koyabileceğini göstermektedir. Bu ihtiyaç, Batı’nın insan hakları yaklaşımlarının ve
belgelerinin insanlığın derdine deva olmak bir yana büyük çaplı hak ihlallerinin bir aracı haline
getirilmiş olması sebebiyle aciliyet kesbetmektedir.

4.1.1. Hukukullah ve Hukukulibad Tasnifi
Hak mefhumu İmam Buhari tarafından Allah hakkı (hukûkullah) ve kul hakkı
(hukûkulibâd) şeklinde tasnif edilmiştir. Bu tasnife göre menfaati özel olana kul hakkı
denmiştir. İslam hukukçularının genel eğilimi, süjenin obje üzerinde özgülük oluşturan ve
hukukça tanınan yetkisini hak olarak görmek şeklindedir. ‘İnsan hakları’ kavramında ise kişisel
haktan çok, insan türüne ait yetki ve aidiyete vurgu yapılmaktadır. İslam hukukunda haklar
genel anlamda Allah’a aittir ve ancak Allah’ın tahsis ve yetkilendirmesiyle ikinci şahıslara
geçer. İkinci şahıs bakımından bu haklar, Allah’a karşı bir yükümlülük niteliğine bürünürken,
üçüncü bir şahsa karşı talep ve tahsise yetkili olduğu bir hakka dönüşmektedir. Buna göre hak,
içinde yükümlülük taşıyan bir tahsis ve yetkidir (Birsin, 2012: 77-93).
Kulluk söylemi insana izafe edildiğinde ‘kölelik’ anlamına gelmekte olup Kur’an bunu
yasaklamıştır. Kulluk Allah’a izafe edildiğinde, insanlar arasında ‘mutlak eşitlik’ zihniyetine
sağlam bir temel oluşturur. Hz.Peygamber’in bütün bir insanlığa tebliğ ettiği vahiy mesajı
insanlığı ‘kula kulluk’tan kurtulup sadece Allah’a kul olmaya çağırarak, gerçek özgürlüğün ve
eşitliğin en sağlam yolunu göstermiş, uygulamalarıyla da bir ‘felah’ modeli inşa etmiştir.
Hak kavramına Kur’an’ın perspektifinden baktığımızda şunu görürüz: İnsan tür olarak
yaratıldığından itibaren hak sahibi olarak kabul edilmiştir. İnsanın sahip olduğu temel hak
yaşama hakkıdır. Bu hak yaşayan her canlıya tanınmış bir haktır... (Birsin, 2012: 22).
“İnsan Hakkı”, “Adalet” ve “Hukuk Devleti” kavramlarını insanlığa kazandıran İlahi
Vahiy’dir... ‘Hak’, hukukun koruduğu menfaattir. Allah’ın bağışladığı hakları en iyi şekilde
koruyacak olan hukuk da ‘İlahi-Tabii Hukuk’tur. Bu hukuk değişmez düzenlemeye sahiptir ki,
zaten insan haklarının güvenceye bağlanması için bu hakları koruyan hukuk ilkelerinin
değişmez olması gerekir. Bu bağlamda, şeriatin değişmezliği bir sorun değil, tam aksine bir
güvencedir (Hatemi, 1994: 26-29).

4.1.2. İslam İnsan Haklarının Evrenselliği
Ebu Hanife ve takipçileri, hiçbir otorite tarafından alınamayan evrensel insan hakları
teorisini geliştirmişlerdir. İnsan hakları, hiçbir koşula bağlı olmaksızın, devamlı, eşit bir
temelde, her bireye doğuştan verilen haklar olarak tanımlanmaktadır. Fakihler, Müslüman olsun
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olmasın Hz. Âdem’in neslinden gelmenin temel haklara sahip olmak için yeterli olduğunu
savundular. İnsan haklarının evrensel olduğuna kanıt olarak da Kur’an’da Allah’ın hitabının
evrenselliğini ve Hz. Peygamber’in davetinin evrenselliğini delil göstermişlerdir (Şentürk,
2007:46-48). İstisnaları olmakla birlikte fukahanın genel olarak fikir birliğine vardığı bu
‘hakların evrenselliği’ yaklaşımı herkesin ve her kesimin insan olmaktan kaynaklan temel hak
ve özgürlüklere sahip olduğunu savunmaktadır. Bu görüş İslam’ın evrenselliği ve kapsayıcılığı
ile de örtüşmektedir.
İslam insan hakları açısından evrenseldir. Müslüman olsun ya da olmasın bir birey insan
haklarına saygılı olduğu müddetçe Müslümanlarla aynı toplumda yaşamasında bir sakınca
yoktur. Bu durumda bu bireyi öteki olarak görüp ona düşmanlık yapmak yasaktır. Buna karşın,
bir Müslüman, toplum içinde zulüm yapıyor ve insan haklarına saygı göstermiyorsa bu
durumda ona karşı çıkmak da bir yükümlülüktür. Sosyal seviyede, ‘biz’ ve ‘öteki’ kavramları
arasındaki ölçüt, zulüm ve adalettir (Şentürk, 2007:22).
İslam, haklar konusunda din ayrımı yapmamaktadır. Zulüm söz konusu olduğunda,
zulme sebebiyet veren her kimse ona karşı müdahalede bulunmak ve zulmü engellemek esastır.
İslam müminlere yaşadıkları ortamı ıslah etme ve ifsada karşı çıkma görevi yüklemiştir.
Müslümanlar yakın çevrelerinde ve tüm yeryüzünde olan biten olaylara ilgisiz kalamazlar.
Güçleri ölçüsünde olan biten tüm olaylara karşı doğru bir tavır almakla yükümlüdürler. Zulme
karşı çıkmak ve mazlumdan yana tavır almak Allah’ın insana yüklediği temel bir
sorumluluktur.

4.1.3. İslam’da Hakların Karakteristik Yapısı
İslam literatüründe ‘hukukulibad’ kavramıyla ifade edilen insan haklarının, varoluştan
gelen (vehbî; Allah tarafından doğuştan bağışlanmış) haklar ve kazanılmış (kesbî; kulun
çabasıyla kazanılmış) haklar şeklinde tasnif edildiği görülmektedir. Bu bahsi, uzunca bir süredir
İslam’ın insan hakları yaklaşımı konusunda bir eser üzerinde çalışan Ahmet Mercan’ın
ifadeleriyle özetlemekle yetinelim:
Vehbî haklar doğumla değil daha anne karnında yüz yirmi günlük bir cenin iken başlar.
Ona yönelik bir saldırı, yaşama hakkını ihlal kapsamında karşılık görür. İnancı, cinsiyeti, ırkı
ve bölgesi konu edilmeden her bir insan için hayatı idame edecek ihtiyaçların sağlanması
esastır. İstediği inancı seçme; buna uygun yaşama, ifade etme ve örgütlenme hakkı vardır.
Temel haklar eşitliği ön gören bir mahiyete sahiptir. Herkesin canı, malı, aklı, nesli, mülkü aynı
oranda kıymetlidir. Bu haklar kategorisinde bırakın ayrım yapmayı, dozaj farkına gitmek bile
bir zulüm fiili işlemek olarak telakki edilir. Varoluş hakları zaman, bölge etnik köken, statü ile
değişmeyen, önemi azalmayan, şahısların ve devletlerin dokunamayacağı, devredilmez,
vazgeçilmez haklardır. Bu hakları her insan eşit oranda kullanır. Hakları ihlal edenler, sebeple
orantılı olarak, aynı cezaya çarptırılırlar. Bu haklardan yararlanma ehliyeti olmayanların
hakları, devlet ve toplum tarafından korunmaya devam eder. Varoluş hakları aynı zamanda her
insana aynı oranda sorumluluk yükleyen haklardır. Dünyanın bir yerinde “suçsuz” bir insan
öldürülse başka bir bölgede, birinin sözü kesilse, diğer tüm insanların buna tepki göstermesi
gerekir. İlahi Kelâm müminler için bu tepkiyi farz-ı kifâye olarak ortaya koyar. Eğer bu görevi
ifa eden bir grup çıkmamışsa bütün Müslümanlar bu ihlalden sorumludur… Varoluş haklarında
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adalet eşitliktedir.Kur’an’ın Müslümanlara yüklediği vazifelerin yerine getirilmesi kulluk
görevi ile de ilgilidir. Bir Müslüman temel haklar konusunda çalıştığında, iyi bir fiil ürettiğinde,
yaptığı iş “salih amel” kapsamına girer ve ahiretini de etkiler (Mercan, 2015:73-74).
Kesbî haklar kategorisi, kişisel tercihlerin yer aldığı alan olup farklılığa imkân tanıyan
bir özelliğe sahiptir. İnsanlar, temel hakları kullanarak yer aldıkları sosyal hayat içerisinde
yetenekleri ve çalışmaları nispetinde imkân ve statü elde ederler. Her statünün o statünün
dışında kalan insanlara nispetle avantajları ve sorumlulukları vardır. Temel hakların aksine bu
alanda eşitlik, zulüm anlamına gelir. Çalışanla çalışmayanın, bilenle bilmeyenin eşitlenmesi
adalet açısından mümkün olmayacağından, yarışmacı haklar diye de isimlendirilen kazanılmış
haklarda temel hakların aksine farklılık esastır. Yarışmacı özellikleriyle, ilerleme anlayışı
içinde gelişen kesbî hakları dünya üzerinde tek düze bir yapıya dönüştürmek, bu hakların özüyle
çelişir. Temel haklar için geçerli olan “her yerde, her zaman, herkes için” anlayışı,
sözleşmelerin geçerli olduğu kazanılmış haklar alanı için donukluk ve tekdüzelik anlamına
gelecektir (Mercan, 2015: 75-76).

4.1.4. “İnsan Hakları” ve “İnsan Vecibeleri”nin Ayrılmazlığı?
Batı’nın “insan vecibeleri”ni ihmal eden yaklaşımını, Mustafa İslâmoğlu Hoca’nın
Kur’ani Hayat dergisinin insan hakları konulu sayısında kaleme aldığı baş yazıdan iktibas
edelim: “Batının temel insan hakları olarak saydığı unsurlar, İslam’a göre hak değil vecibedir.
Mesela en temel hak olan “yaşama hakkını” ele alalım. Batıda, “yaşama” temel bir insan hakkı
olarak ele alınır. Zira tüm diğer haklar gibi, bu hak da, alt sınıfların mücadele yoluyla
egemenlerden aldığı haklardan biridir. Fakat Batı’da “yaşama hakkı” olarak ele alınan şey,
İslam’da çok daha üst seviyeye çıkarılarak, “yaşama vecibesi” olarak ele alınır. Zira insanlar
hayatı, kendilerini yönetenlerin lütfu olarak elde etmemişlerdir. İslam aklında, hayat kölelere
efendileri tarafından sunulmuş bir lütuf, altsınıflara burjuvazi tarafından sunulmuş bir hak,
tebaaya yönetici tarafından sunulmuş bir ihsan değildir. Nitekim bu, tam da Nemrud’un bakış
açısıdır: “... İbrahim demişti ki: “Benim Rabbim hayat veren ve öldürendir”. (Nemrud) cevap
verdi: “Ben de hayat verir ve öldürürüm!” (Bakara 2:258). Hayatın sahibi, “el-Hayy” olan
Allah’tır. İnsana hayatı bahşeden O’dur. Sadece İbrahim’e değil, Nemrud’a da hayatı O
vermiştir. Sadece efendilere değil, kölelere de hayatı O vermiştir. Sadece galiplerin değil,
mağlupların hayatını da O vermiştir. Hayat, Allah’ın insanoğluna mukaddes bir emanetidir.
İnsanoğlu, O’nun emanet ettiği hayatı korumakla mükelleftir. Bu da yaşamayı bir “hak” değil,
bir “vecibe” kılar.
Hak ile vecibe arasındaki fark çok büyüktür. İnsan hakkından feragat edebilir. Buna
kimse karışamaz. Hatta her feragat bir fedakârlık olduğu için, bunu yapan insan övülür.
Hakkından feragat ettiğinden dolayı kimse sorumlu tutulamaz. Fakat insan, üzerine vecibe olan
bir şeyden feragat edemez. Etse de buna “feragat” değil, “sorumsuzluk” denir. O kimse
yükümlülüğünü yerine getirmediği için mesul duruma düşer. Bunu yapanın bizzat kendisi hak
ihlali yapmış olur. Bu söylediklerimizi Batı’nın “yaşama hakkı” anlayışına tatbik edecek
olursak: Batı’da yaşamak bir “hak” olduğu için, kişi bu hakkından feragat edebilir, vazgeçebilir.
Hatta her hakta olduğu gibi bir başkasına devredebilir. Batıda intihara ve ötenaziye yaklaşımın
temelinde bu yanlış tasavvur yatar. Fakat İslam’da yaşamak bir vecibe olduğu için, kişi bu
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hakkından kendi gönlüyle de olsa feragat edemez, vazgeçemez, bir başkasına devredemez. Bu
yüzden İslam’a göre intihar çok büyük bir günahtır. Sebebi, Allah’ın emanet ettiği “yaşama
vecibesini” ihlal etmek, hayat emanetine ihanet etmektir. Hak, özü itibarıyla hak değildir, yani
hak mutlaklaştırılamaz. Öyle olsaydı katilin özgürlük hakkı elinden alınarak cezalandırılmazdı.
Keza, bağımlının uyuşturucu kullanma hakkı elinden alınamazdı...” (İslâmoğlu, Kur’ani Hayat,
2015: 40/8-9).

4.2. İslam İnsan Hakları Beyannameleri
Dünyada geçerli olan Batı menşeli insan hakları bildirgeleri, insanı bütün boyutlarıyla
kuşatan evrensel fikrî ve ahlaki bir temelden yoksun olmaları sebebiyle, gelecek nesiller şöyle
dursun günümüz insanının sorunlarını çözmekten bile aciz kalmaktadır. Kıyamete kadar bütün
bir insanlığı kuşatabilecek, en fazla mensubu bulunan semavi din müntesipleri başta olmak
üzere irili ufaklı ne kadar fikir ve inanç hareketi varsa hepsini kapsayabilecek bir insan hakları
beyannamesini ortaya koymaya en layık olan, temel nasları ve tarihî tecrübesiyle bunu
başarabilecek yegâne alternatif olarak insanlığın önünde duran, İslam dinidir. Allah katında
geçerli tek din olması, önceki tüm semavi dinleri kapsaması, kıyamete kadar başka din ve elçi
gönderilmeyeceğinin alenen beyan buyurulması, İslam dinine ve onun mensuplarına evrensel
insan hakları beyannamesi hazırlama görev ve sorumluluğunu yüklemektedir.
Osmanlı Devleti'nin son döneminde önemli valilik ve nazırlık görevleri deruhte etmiş
olan, devlet adamlığı yanında mütefekkir şahsiyetiyle de kendini kabul ettirmiş bulunan
Hüseyin Kâzım Kadri beyin, “İnsan Hakları Beyannamesi’nin İslam Hukukuna Göre İzahı”
adıyla kaleme aldığı eserde, tüm dinlerin ve kanunların üzerinde, mevcut tüm insan hakları
bildirgelerini içine alan kuşatıcı bir evrensel insan hakları beyannamesinin İslam dini esas
alınarak hazırlanabileceği fikri müdafaa edilmektedir. Zira, müellifin de vurguladığı üzere
İslam dini; özgürlük, eşitlik ve adalet hususlarını hakkıyla içeren, her türlü açıdan hayatı
kuşatan, uyumlu içtimai bir sistem kurabilen, insanlar arasında yardımlaşmayı, barışıklığı, iyi
huylara sahip olmayı öğütleyen bir dindir (1949:75-76).
Din ve bilim, dünya ve ahiret, akıl ve inanç, Allah ve insan, insan ve kâinat gibi en temel
meselelerde altın dengeyi kurabilmiş olan İslam dininin, Kur’an ve sünnet başta olmak üzere
on dört asır boyunca üretmiş olduğu müktesebat ve uygulamalar incelenerek insanlığa
mükemmel bir insan hak ve hürriyetleri beyannamesi takdim etmek sadece mümkün değil
elzemdir de.

4.2.1. İslam’ın İlk Dönemine Ait Temel Hak Belgeleri
Kur’an-ı Kerim, sadece Allah’a kul olarak insanın nasıl gerçek özgürlüğü
yakalayabileceği ile hak ve adaletin şaşmaz ilkelerini açıkça ortaya koymuş, Allah Rasulü de
(as), kendisinin, ailesinin ve ashabının aleyhine bile olsa hakkın ve adaletin nasıl yılmaz bir
savunucusu olunabileceğini en güzel örnekleriyle göstermiştir.
Güçlünün haklı kabul edildiği Cahiliye dönemi Mekke toplumunda zalime karşı,
mazlumdan yana yek vücut olmanın başarılı bir örneğini teşkil eden “Hilfu’l-Fudûl; Erdemliler
Antlaşması” hareketine risaletten önce iştirak etmiş olan Sevgili Efendimiz, yıllar sonra bahsi
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geçtiğinde zulme karşı böyle bir erdemli girişime davet edilse yine icabet edeceğini beyan
buyurmuştur.
Miladi 622 yılında Medine’de imzalanmış olan “Medine Vesîkası”, başkasıyla birlikte
hak ve hukuk çerçevesinde, ilkeye ve sözleşmeye dayalı olarak yaşamanın; Yahudiler ve
putperest müşriklerle birlikte medeni bir toplumsal hayat modeli ortaya koyabilmenin somut
bir örneğini oluşturmaktadır. Ancak, 47 maddeden oluşan bu sözleşmenin, İslam tarihi boyunca
kurulan devletlere neden model teşkil etmediği sorusu akla gelebilir. Bu sorunun cevabını,
müzakereye dayalı katılımcı bir siyaset tarzının benimsendiği hilâfet-i râşide döneminden
hemen sonra gelişen ve asırlar boyunca devam eden; zorla boyun eğdirmeye ve babadan oğula
intikal etmeye dayanan saltanat siyasetinde aramak gerekir.
Ağır bir bedeli olsa bile sözleşmeye sadık kalmanın harika bir örneğini teşkil eden
“Hudeybiye Musâlahası” başta olmak üzere Allah Rasulü’nün (s) müşriklerle ve başka din
mensubu topluluklarla yaptığı bir dizi sözleşme, İslam’ın hak ve hürriyet anlayış ve
uygulamasını ortaya koyması açısından nadide belgeler olarak önümüzde durmaktadır.
Allah Rasulü’nün, o anda muhatabı olan yüz bini aşkın ilk mü’minler başta olmak üzere
kıyamete kadar gelecek bütün insanlara hitaben irad ettiği veda hutbelerinde temel hak ve
hürriyetlerin önemli bir bölümü tek tek açıklanmıştır. “Veda Hutbesi”nde ortaya konan ve Allah
Rasulü’nün bizzat tatbik ettiği hakların bir kısmına Batı dünyası, milyonlarca insanın kanını
akıttıktan sonra ancak 20. yüzyılın ortalarında ulaşabilmiş, ancak bu güne kadar bu hakları
tatbik etmeye asla muvaffak olamamıştır. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s), hicretin
10. yılında ifa ettiği Veda Haccı esnasında, 9 Zilhicce Cuma günü Arafat Vâdisi'nde yüz bini
aşkın sahabinin şahsında bütün insanlığa hitap etmiş ve 23 yıl boyunca Kur’an’ın vaz’ettiği ve
kendisinin de hayata tatbik ettiği temel hakları kıyamete kadar uygulanmak üzere insanlığa
hatırlatmıştır.
Kendisinden önceki üç râşid halifeye danışmanlık yapan, miladi 656-661 yılları arasında
5 yıl İslâm Devleti’nin halifeliği uhdesine tevdi edilen Emiru’l-Mü’minin Hz. Ali (r), İslâm
ümmetini ıslaha çalışırken 79 emirname kaleme almıştır. Bu emirnameler arasında en kapsamlı
ve en uzun olanı, Mısır’a vali tayin ettiğinde Mâlik el-Eşter’e verdiği emirnamedir. Ne yazık
ki, Mâlik el-Eşter Mısır yolunda şehit edilince (m. 656), bu muhteşem siyaset belgesi Mısır’da
uygulama alanı bulamamıştır.
Burada kısaca temas edilen bu temel metinler başta olmak üzere on dört asır boyunca
İslam âleminde üretilmiş olan belgeler ile Allah’ın, hukukun ve toplumun hakkını korumak için
oluşturulan “Hisbe Teşkilatı” gibi kurumsal tecrübeler incelenerek bütün insanlığı kuşatan, adil
bir evrensel insan hakları belgesi hazırlamak hem mümkündür hem de gereklidir.

4.2.2. İslam Dünyasında Ortaya Çıkan Hak Belgeleri
Prof.Dr. Salih Tuğ’un doçentlik tezi olan “İslam Ülkelerinde Anayasa Hareketleri”
(1969) isimli eseri başta olmak üzere son dönemde sadece Türkiye’de yapılan onlarca doktora
tezi, akademik makaleler ve fikir eserleri, bütün insanlığı kuşatan bir İslam insan hakları
beyannamesinin ortaya konabileceğini göstermektedir. Prof.Dr. Ahmet Akgündüz’ün
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“İslam’da İnsan Hakları Beyannamesi” isimli eseri, İslam dünyasında temel haklar alanda
yapılmış önemli beyanname çalışmalarını derlemiştir (OSAV, İstanbul, 1997).
İslam anayasa hukuku alanındaki ilk kapsamlı çalışma 1951 yılında toplanan ve 31
üyeden oluşan bir komisyon tarafından gerçekleşmiştir. Bu çalışmada modern bir Müslüman
devletin ve fertlerinin kabul edebileceği temel esaslar belirlenmiştir (Akgündüz, Eski Anayasa
Hukukumuz ve İslam Anayasası, OSAV, İstanbul, 1997: 110-112).
1982 yılında kurulan İslam Konseyi’nin birçok ilmi çalışması yanında “Evrensel İslam
Beyannamesi”, “İslam Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi” ve “İslam Anayasası” başlıklı
çalışmaları çok önemli beyannameler olarak dikkatle incelenmeyi beklemektedir. 1990 yılında
da İslam Konferansı Teşkilatı (yeni adıyla İslam İşbirliği Teşkilatı) tarafından yayımlanan
“İnsan Hakları Kahire Beyannamesi” de, İslam hakları evrensel beyannamesi yazılırken dikkate
alınması gereken önemli bir çalışmadır.
Osmanlı döneminde hazırlanıp ilan edilerek yürürlüğe konan Sened-i İttifak (1808),
Gülhane Hatt-ı Humayûnu (1839), Islahat Fermanı (1856), Adalet Fermanı (1875) ve 1857’de
Hayreddin Paşa’nın öncülüğünde Tunus’ta ilan edilmiş olan Ahdu’l-Emân gibi hak bildirgeleri,
halkın can, mal, akıl, din ve nesil emniyetini temin etmek başta olmak üzere çeşitli hak ve
hürriyetlerini tanzim eden önemli belgeler olarak, kapsamlı bir İslam insan hakları
beyannamesinin hazırlanması esnasında başvurulacak belgeler arasında yer almaktadır.
Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye, Osmanlı Aile Hukuku Kararnamesi, İslam Aile Sözleşmesi
gibi daha özel hukuk metinleri ve sözleşme örnekleri de incelenmesi gereken önemli
çalışmalara örnek olarak verilebilir. Mısır’da, Yusuf el-Karadavi başta olmak üzere otuzu aşkın
âlimin katkısıyla Uluslararası İslami Kadın ve Çocuk Komitesi (IICWC) tarafından
hazırlanarak altı dilde neşredilen İslam Aile Sözleşmesi, iki kısımda ve yedi ana bölümde 164
madde halinde düzenlenmiş olup Türkçe tercümesi de yapılmaktadır (2011).

4.3. Batı’nın Nâkıs İnsan Hakları Söylem ve Belgeleriyle Yetinmemek
Bir medeniyetin ürettiği söylem ve eylemler, ontolojik zemininin izlerini taşır. Batı’da
ortaya çıkan insan hakları söylem ve belgeleri ile bunların pratikleri, beş asırlık tecrübeye
rağmen sorunlarından kurtulabilmiş değildir. Bunun sebebi, Batı’da insanın günahkâr
doğduğuna inanılmasıdır. Batı medeniyeti fıtraten kötü kabul ettiği insanı hep hayvan üzerinden
tanımlar; alet kullanan, düşünen, söz verebilen, isyan eden, hisseden, ticaret yapabilen, sosyal
hayvan... tanımları üzerinden geliştirilen sadece ‘insan’ algısı değil, ‘hak’ algısı da sorunludur.
Vecibe yüzünü ihmal eden ve sorumluluk dengesini kurma kaygısı gütmeyen tek yönlü hak
algısı, Batı’da üretilen insan hakları söylem ve belgelerine de yansımaktadır. Nitekim bu çarpık
insan tasavvuru ve illetli hak algısı Batı medeniyetinin sonunu getiren iki önemli neden
olmuştur. Batı’nın içtenlikten uzak, ayrımcı ve maddeci medeniyetinin temelinde yatan ve Eski
Roma’ya kadar uzanan güç kutsayıcılığı ile kaynakların kıt, ihtiyaçların ise sınırsız olduğu,
keza üretimin aritmetik, nüfusun ise geometrik olarak çoğaldığı, dolayısıyla beyaz insanın
hayatta kalabilmek için dünya pastasından daha fazla pay almaya hak sahibi olduğu
düşüncesine zemin hazırlayan derin yanılgıları vardır. Ne var ki Batı, bu derin yanılgılarından
uyanıp özeleştiri yapmak yerine, tarihin sonuna gelindiği ve bundan sonra medeniyetlerin
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çatışarak birbirini yok edeceği tezlerini dünyaya yayarak müstekbir ve müstağni tavrını
sürdürmeyi tercih etmektedir.
Tarihte başka bir dinle yaşama tecrübesinin zayıf olduğu Batı’da geliştirilen insan
hakları söyleminin sorunlu oluşunun temelinde yatan bir başka sebep, Batı’da insan hakları
tarihinin, kiliseden ve burjuvaziden koparılan hakların tarihi olarak gelişmesidir. Zira Batı’da
yaygın zihniyete göre kilise haşâ Tanrı’dan, kral kiliseden, burjuva sınıfı da kraldan haklarını
söke söke almıştır. Bu çarpık zihniyet zemininde üretilen insan hakları belgelerinin bütün
insanları değil, öncelikle Batılı insanları ‘insan’ ve ‘hak’ bağlamında muhatap aldığı,
uygulamada ortaya çıkan belirgin ayrımcılık çelişkisini gideremediği yüzlerce açık örnekte
açıkça ortaya çıkmıştır.
Batı’nın insan hakları söylem ve belgeleri yetersiz olmakla birlikte, evrensel doğruya
ve adalete yönelmede bir imkân olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla, hiç olmamasından
elbette iyidur, ama yeterli değildir. Batı’da üretilen insan hakları söylem ve belgelerinin;
ihmalleri, yanlışları ve kazanımları ile birlikte ve İslam dini ve Müslümanlar başta olmak üzere
tüm din ve toplumların kırmızı çizgilerini de hesaba katarak yeniden değerlendirilmesi ve
noksanlıklarının giderilmesi gereklidir.
Mevcut insan hakları birikimini insanlığa ait bir havzanın tecrübesi olarak kabul edip,
insanlığın diğer havzalarının da tecrübeleri ile buluşturup, tüm insanlığı kuşatan kapsamlı bir
çerçeve elde etmek mümkündür. Hak ve hukuk tanımadan dünya çapında elde ettiği askeri,
siyasi ve ekonomik üstünlüğünü kötüye kullanan ‘Batılı’ insanın kendi tecrübesini tüm
insanlığın kazanımı olarak sunması, salt bu tecrübeye dayanan bir insan hakları söylemi ve
belgesi dayatması, diğer uygarlıkları görmezden gelmesi insan hakları söylemiyle
çelişmektedir. Batı’nın bu müstekbir ve müstağni tavrının diğer toplumlar tarafından kabul
edilmesi ve kanıksanması da insan haysiyeti ve insan hakları söylemiyle bağdaşmamaktadır.
Bu sebeple, “insan hakları” söylem ve belgelerinin Batı’nın tahakkümünden kurtarılması ve
kapsamlı yeni bir insan hakları belgesi hazırlanması bir insanlık ödevi olarak önümüzde
durmaktadır.

4.3.1. Batı Kökenli Hak Belgelerinin Temel Zaafları
İngiltere’de 1215 tarihinde papa, kral ve baronlar arasında yetki ve güç paylaşımını konu
alan “Magna Carta Libertatum; Büyük Özgürlük Fermanı" ile başlayıp 19. yüzyılın sonuna
kadar Avrupa’da ve Amerika’da yirmiyi aşkın önemli bildirge imzalanmıştır. Yirminci yüzyılın
özellikle ikinci yarısında yine Avrupa ve Amerika’nın odak noktayı oluşturduğu yetmiş kadar
küresel önemli belge dünya ülkeleri tarafından imzalanmıştır. Bu kısa yazımızda biz BM’nin
ve AB’nin insan hakları sözleşmelerini esas alarak her iki belgenin şu temel zaaflarına dikkat
çekmek istiyoruz:
•
Uygulamada hakkın değil gücün öne çıkmasına mani olamaması, özellikle doğu
toplumlarına karşı siyasi baskı aracı olarak kullanılabilmesi İHEB’nin itibarını zedeleyen
önemli bir problemdir. 67 yıldır geçerli olan bu bildirgeye rağmen BM’de imtiyazlı beş ülkenin
halâ veto hakkı kullanabilmesi, derhal sonlandırılması gereken bir insanlık ayıbıdır.
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•
Avrupa’da üretilen hak belgeleri; ötenazi, uyuşturucu kullanma, aileyi gereksiz
gören nikâhsız birliktelikler ve eşcinsel evlilikler gibi anormal davranışları hak kapsamında ele
alarak bütün bir insanlığın geleceğini koruma hakkını hafife almaktadır.
•
İçtenlikten yoksun olduğundan ayrımcılık yapmayı ve çifte standart uygulamayı
kendine hak gören Batı, temel hakları ilkesel olarak savunmak yerine zamana, mekâna ve
amaca göre farklı hak ve özgürlük söylemleri ortaya koyabilmektedir.
Ahlakı, vicdanı ve maneviyatı hesaba katmadığından ruhsuz olan bu bildirgeler,
Batı’ya kendi menfaatleri doğrultusunda imtiyazlı bir hak algısı kurgulayabilme fırsatı
tanıyabilmektedir. Salt hukuki sözleşmeler olarak kabul edilen insan hakları bildirgeleri ahlaki
boyuttan yoksun olduğu için kolaylıkla siyasi manipülasyon aracına dönüştürülebilmektedir.
•

•
Bireyin devlet karşısında korunmasına odaklanmış olması sebebiyle hakkın
vecibe yüzünü görememesi, keza hak ve sorumluluk dengesini yeterince kuramaması BM ve
AB insan hakları sözleşmeleri başta olmak üzere Batı menşeli insan hakları söylem ve
belgelerinin derhal giderilmeyi bekleyen önemli zaafları olarak insanlığın önünde durmaktadır.

4.3.2. Batı Menşeli Belgelerde Yer Almayan Temel İnsan Hakları
Birleşmiş Milletler’in 10 Aralık 1948’de Paris’te yapılan oturumunda kabul edilen 30
maddelik İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ile Avrupa Konseyi’nin 4 Kasım 1950’de Roma’da
imzaladığı ve 3 Eylül 1953’te yürürlüğe giren “İnsan Hakları ve Özgürlüklerinin Korunmasına
İlişkin Avrupa Sözleşmesi (AİHS)” Batı’da üretilen insan hakları belgelerinin en gelişmiş iki
örneğidir. Dünyanın büyük çoğunluğunu yok sayarak belli başlı bazı ülkelerin ortaya koyduğu
bu her iki sözleşmede göz ardı edilen temel hak ve hürriyetleri kısaca şu şekilde sıralayabiliriz:
1.
Kâinatı yaratan, hayat, akıl, irade, hak bilinci gibi insana has yüksek emanetleri
bahşeden Allah’ın yok sayılması, Allah hakkının söz konusu edilmemesi.
2.
İnsanın yaratılmasına vesile olan, onu büyük zahmetlerle büyüten ve yetiştiren
ana baba hakkının göz ardı edilmesi.
3.
Hakların doğumla başlaması, dolayısıyla doğum öncesi ihlallerin suç kabul
edilmemesi, hattâ kürtajda olduğu gibi bu ihlalin bir hak olarak kabul edilmesi. Oysa, ana
rahmine düşen ve can bağışlanan ceninin sağlıklı doğma hakkı vardır.
4.

Sadece insanların değil, hayvanlar ve bitkiler dahil tüm canlıların hayat hakkı.

5.
Yetim ve öksüzler başta olmak üzere, yolda kalmış, borç yükü altında ezilen, vb.
dezavantajlı kesimlerin hakları.
6.

Aile, kardeş, akraba, komşu, dost, misafir, öğretmen vb. sosyal grupların hakları.

7.
Asırlara baliğ olan uzun bir süreçte oluşturduğu manevi ve ahlaki değerleri
görmezden gelinen toplumun hakkı.
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8.

Hakkı tesis ettiği için yüceltilmeyi hak eden ve yanıltmamayı bekleyen hukukun

hakkı.
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Uygulamalar
Soru:
‘Medine Vesîkası’ insan hakları tarihinde önemli bir yer tutmakta mıdır?
Çözüm:
Elbette. 14 asır önce miladi 622 yılında Medine’de imzalanmış olan “Medine Vesîkası”,
başkasıyla birlikte hak ve hukuk çerçevesinde, ilkeye ve sözleşmeye dayalı olarak yaşamanın;
Yahudiler ve putperest müşriklerle birlikte medeni bir toplumsal hayat modeli ortaya
koyabilmenin somut bir örneğini oluşturmaktadır.

80

Uygulama Soruları
İslam’ın insan hakları yaklaşımında önem arzeden aşağıdaki ifadelerin günümüz
Türkiye toplumunda yeterince bilindiğini düşünüyor musunuz? Tartışınız.
1)
Dünyanın bir yerinde “suçsuz” bir insan öldürülse, diğer tüm insanların buna
tepki göstermesi gerekir.
2)
Bir Müslüman temel haklar konusunda çalıştığında, iyi bir fiil ürettiğinde,
yaptığı iş “salih amel” kapsamına girer.
3)
Vehbî/bağışlanmış temel hakların aksine kesbî/kazanılmış yarışmacı haklar
alanda eşitlik, zulüm anlamına gelir. Çalışanla çalışmayanın, bilenle bilmeyenin, görevini
yapanla yapmayanın eşitlenmesi adalete aykırı olacağından, kazanılmış haklarda temel hakların
aksine farklılık esastır.
4)
Temel haklar için geçerli olan “her yerde, her zaman, herkes için” anlayışı,
sözleşmelerin geçerli olduğu kazanılmış haklar alanında donukluk ve tekdüzelik ifade eder ve
zulüm olarak kabul edilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?
Bu bölümde, İslam’ın insan hakları yaklaşımı ve ilk dönemden günümüze kadar İslam
dünyasında üretilen temel hak belgeleri, keza Batı’da üretilen nâkıs hak belgeleriyle
yetinmeyerek Batı ve İslam medeniyetleri arasında hak algısı ve yaklaşımındaki farklar
anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın ilk dönemine ait temel hak belgelerinden değildir?
a)

Veda Hutbesi

b)

Medine Vesikası

c)

Hisbe Teşkilatı

d)

Hudeybiye Musalahası Metni

e)

Hz. Ali’nin Mâlik el-Eşter’e yazdığı emirname

2) Aşağıdaki ifadelerden hangisi AB ve BM merkezli insan hakları sözleşmelerinin
zaaflarından değildir?
a)

BM’de imtiyazlı beş ülkenin veto hakkı kullanmasına mani olamaması

b)

Çifte standartlı uygulamalara elverişli olması

c)
Ahlaki boyuttan yoksun oldukları için kolaylıkla siyasi manipülasyon aracına
dönüştürülebilmeleri
d)
yapması

Batı medeniyetine mensup olmayanlara karşı ırk, din, dil ve inanç ayırımı

e)
Bireyin devlet karşısında korunmasına odaklanmış olması sebebiyle hakkın ödev
boyutunu ihmal etmesi
3) Aşağıdaki sözleşmelerden hangisi Batı kökenli hak belgelerinin temeli sayılır?
a)

Sened-i İttifak

b)

Magna Carta Libertatum

c)

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

d)

Amerikan Bağımsızlık Bildirisi

e)

Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi

4) Aşağıdakilerden hangisi İslam Dünyası’nda ortaya çıkan hak belgelerinden değildir?
a)

Hilfu’l-Fudûl

b)

Ahdu’l-Emân

c)

Sened-i İttifak
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d)

İslam İnsan Hakları Sözleşmesi

e)

İslam Aile Sözleşmesi

5) 1990 yılında İslam İşbirliği Teşkilatı (eski adıyla İslam Konferansı Teşkilatı)
tarafından yayımlanan hak belgesi aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Adalet Fermanı

b)

İnsan Hakları Kahire Beyannamesi

c)

Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye

d)

Gülhane Hatt-ı Humayûnu

e)

Islahat Fermanı

6) “Evrensel İslam Beyannamesi”, “İslam Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi” ve
“İslam Anayasası” gibi önemli hak belgeleri hazırlayıp yayımlayan İslam Konseyi hangi tarihte
kurulmuştur?
a)

1990

b)

1999

c)

1974

d)

1967

e)

1982

Cevaplar
1) c, 2) d, 3) b, 4) a, 5) b, 6) e.
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5. İNSAN HAKLARI HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. İnsan Haklarının Sınırlandırılması
5.1.1. Temel Hakların Sınırlanmasında Kullanılan İlke ve Ölçütler
5.2. Olağanüstü Rejimlerde İnsan Hakları
5.3. İnsan Haklarının Kötüye Kullanılması Yasağı
5.4. Temel Hakların Sınırlanmasında “Amaç Saptırma” Yasağı
5.5. İnsan Hakları ve Yabancılar
5.6. İnsan Haklarının Yatay Etkisi
5.7. İnsan Hakları ve “Ödev ve Sorumluluklar”
Bu bölümde, insan hakları hukukunun temel ilkeleri ele alınacaktır. Temel hakların
sınırlanmasında kullanılan; özgürlük karinesi, kanunla sınırlama, nedene bağlılık, hakların
özüne dokunma yasağı ilke ve ölçütler, insan haklarının kötüye kullanılması ya da amacının
saptırılmasının yasak oluşu, yabancıların insan haklarından yararlanma düzeyleri, insan
haklarının yatay etkisi ve “ödev ve sorumluluk” yaklaşımının insan haklarıyla ne kadar
bağdaştırılabileceği anlatılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Sizce temel hakların sınırlandırılması insan hakları yaklaşımının temel
felsefesiyle uyuşur mu?
2)
Bir ülkede insan haklarında ‘yabancı’lar için istisnai kaideler konması insan
hakları düşüncesiyle ne derece bağdaşır?
3)
İnsan hakları yanında insan ödev ve sorumluluklarından bahsedilmesi hak
algısının özünü zedeler mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

İnsan hakları hukukunun
temel ilkeleri

Temel hakların sınırlanması, hakların
kötüye kullanılmaması ya da
amacından saptırılmaması gibi temel
ilkelerin nasıl belirlendiğinin
incelenmesi.

Temel hakların
sınırlanmasında kullanılan
ilke ve ölçütler

Özgürlük karinesi, kanunla sınırlama,
nedene bağlılık, ölçülülük ve hakların
özüne dokunma yasağının
incelenmesi.

İnsan haklarının kötüye
kullanılmasının ya da
amacının saptırılmasının
yasak oluşu

Kötüye kullanma ve amaçtan
saptırmanın insan hakları hukunda
yasaklanma gerekçelerinin
incelenmesi ve T.C. Anayasası ile
karşılaştırılması.

İnsan haklarının yatay etkisi
ile ödev ve sorumluluklar
yaklaşımı

İnsan haklarının yatay etkisi,
yabancılara yönelik istisnalar ve
“ödev ve sorumluluk” yaklaşımının
insan haklarıyla ne kadar
bağdaştırılabileceğinin incelenmesi.

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği

Metinler, çözümlü
problemler,
alıştırmalar ve
interaktif materyaller
ile konunun daha iyi
anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•

İnsan hakları hukuku

•

Hakların sınırlanması

•

Özgürlük karinesi

•

Kanunla sınırlama,

•

Nedene bağlılık

•

Ölçülülük

•

Hakların özüne dokunma yasağının

•

Hakların kötüye kullanılması

•

Hakların amacından saptırılması

•

Hakların yatay etkisi

•

Yabancıya yönelik istisna

•

Ödev ve sorumluluk yaklaşımı
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Giriş
İnsan haklarının uluslararası ve ulusal düzeylerde hukukileşmesi, kişiler için, bu haklara
ilişkin talepleri soyut siyasi doktrinler veya değerlerle haklılaştırmaya çalışmak yerine hukuki
normlara başvurabilme yolunu açmıştır. Başka bir ifadeyle, vatandaşların artık siyasi olmaktan
çok hukuki-yargısal yollardan haklarının onaylanmasını sağlamaya çalışmaları gerekmektedir.
Bu aynı zamanda, siyasi faaliyetin gitgide bu hakların yasama organları tarafından tanınması
ve mahkemeler tarafından uygulanması üzerinde odaklaşması anlamına da gelmektedir. Böyle
olduğu ölçüde de haklar hareketinin gelişmesi siyasetin hukukileşmesine yol açmaktadır
(Loughlin 2000:209’dan akt. TİHK, 2006:35). İnsan haklarının gerek uluslararası gerekse
ulusal düzeylerdeki hukukileşmesi süreci zamanla bir “insan hakları hukuku”nun ortaya
çıkmasını sağlamıştır.
İnsan hakları hukukunun uluslararası ve ulusal hukuki düzenlemeler ve yargı
içtihatlarıyla geliştirilmiş olan birtakım temel ilkeleri vardır. Söz konusu ilkelerin açıklanacağı
bu kısımda, yer yer başka uluslararası belgelere de atıf yapacak olmakla beraber, insan hakları
hukukunun temel ilkeleri, esas olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin kurduğu ve
Strasbourg’da bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin içtihatlarıyla belirginleşen insan
hakları rejiminden hareketle ve Türk hukukuyla karşılaştırmalı olarak incelenecektir. Ulusal
düzeye ilişkin anlatım ise genellikle anayasal normlar ve yorumlarla sınırlı tutulacaktır.
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5.1. İnsan Haklarının Sınırlandırılması
İnsan haklarının sınırlandırılması düşüncesinin insan haklarının özellikleri olan temel
ilkelerle bağdaşmaz göründüğü açıktır. Buna rağmen “insan haklarının sınırlandırılması”ndan
söz edilmesinin nedenleri şöyle açıklanabilir: Bir kere, insan haklarının “mutlak, devredilmez,
vazgeçilmez” olduğu yolundaki önermeler tek tek insan haklarından çok “insan hakları”
kategorisine atıfta bulunmaktadırlar. Anlatılmak istenen asıl düşünce, insan hakları fikrinin
reddedilmesinin ahlâkî olarak meşru olmadığıdır. İkincisi, sınırlamayla ilgili normların atıfta
bulundukları, genellikle, “temel haklar” veya “anayasal haklar” gibi hukuken tanımlandığı
ölçüde riayet edilmesi öngörülen haklardır. Bu haklar ise her zaman insan haklarının felsefîteorik tanımıyla örtüşmezler. Üçüncüsü, “insan hakları” olarak nitelenen hakların bile, ender de
olsa, özneler-arası bağlamda birbirleriyle çatışması ihtimali vardır. Onun için, gerçekten var
olduğu durumda bu gibi bağdaşmazlıkların giderilmesi sınırlamayı gerektirebilir. Nihayet,
insan hakları kavramıyla bağdaşmasa da, modern devletin sivil hayat üzerindeki kontrol iddiası
ve çabası onu insan hakları kavramıyla bağdaşmayan girişimlerde bulunmaya sevk etmekte ve
daha da önemlisi, modern paradigma içinde çoğu insan bunu hayatın akışının doğal bir
parçasıymış gibi olağan karşılamaktadır. Bu da insan haklarının sınırlanmasının gerekliliği
konusunda hemen hemen evrensel bir mutabakatın ortaya çıkmasına yol açmıştır.
Dolayısıyla, insan haklarının “mutlak” niteliği anayasal veya temel hakların
sınırlanmasına engel sayılmamaktadır. Bu bağlamda, belirli bir eylemle ilişkili olarak hakların
kullanımında çoğu hakkın sınırları olduğu gibi, hakların birbiriyle çatışması durumunda da
onların taleplerini bağdaştırmak her birinin sınırlarının belli edilmesini gerektirir. Ancak, bu
gibi durumları her hak için önceden görmek ve ona göre somut sınırları belirlemek mümkün
olmadığından, anayasalar ve uluslararası insan hakları belgeleri çoğunlukla sınırlamayla ilgili
genel ilkeler ve usuller öngörürler (Mueller 1996:217’den akt. TİHK, 2006:36).
Nitekim, gerek uluslararası belgelerde gerekse demokratik dünyadaki ulusal
mevzuatlarda bazı insan haklarının veya temel hakların gerektiğinde sınırlanabileceği
öngörülmüştür. Bir hakkın sınırlanması, onun konusu bakımından kapsamının (“norm
alanı”nın) daraltılması demektir. Başka bir anlatımla, sınırlandırmada, soyut olarak o hakla
ilgili olan özgürlük kullanımlarının bazılarının koruma dışı bırakılması söz konusudur. İlgili
hukuki metinlerde gösterilen şartlara bağlı olarak yapılabilecek sınırlamalar, “kural olarak,
sadece olağan rejim içinde geçerli olan ve süreklilik arz eden kayıtlamalardır.” (Gemalmaz
2003:754’ten akt. TİHK, 2006:36).

5.1.1. Temel Hakların Sınırlanmasında Kullanılan İlke ve Ölçütler
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 8. (özel hayatın ve aile hayatının korunması), 9.
(düşünce, vicdan ve din özgürlüğü), 10. (ifade özgürlüğü) ve 11. (dernek kurma ve toplantı
özgürlüğü) maddelerde belirtilen hakların sınırlanmasına ilişkin olarak bazı ortak ölçütler
içermektedir. Dolayısıyla, Avrupa Konseyi üyesi ülkeler temel hakların sınırlanmasında bu
ölçütlere riayet etmekle yükümlüdürler. Buna göre, bu temel haklar ancak demokratik bir
toplumda zorunlu olduğu ölçüde, belirli nedenlerle ve kanunla sınırlanabilecektir. Ayrıca,
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Sözleşme’nin 18. maddesi sınırlamaların
uygulanabileceklerini belirtmiştir.

“ancak

öngörüldükleri

amaç

için”

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde temel hakların sınırlandırılmasında temel
kullanılacak ilke ve ölçütler şu şekilde belirlenmiştir:
a)

Özgürlük karinesi,

b)

Hakların ancak kanunla sınırlanabilmesi,

c)

Sınırlamanın meşru bir amaca yönelik olması,

d)

Demokratik toplumda gerekli/zorunlu olma ölçütü ve ölçülülük ilkesi,

e)

Sınırlamanın hakkın/özgürlüğün özüne dokunmaması.

a) Özgürlük Karinesi
Özgürlük karinesi, ilgili hukuki metinlerde yer alsın veya almasın, temel hakların
sınırlanmasında göz önünde bulundurulması gereken en temel ilkedir. Özgürlük karinesi,
kısaca, temel hakların kapsamı ve sınırı söz konusu olduğunda özgürlüğü esas, özgürlükten
ayrılmayı ise istisna saymayı veya tersinden söylemek gerekirse, özgürlüklerden yana yorumu
(özgürlük ilkesinin prima facie önceliğini) yansıtmaktadır (Barnett 2003; Erdoğan 2005:19394; Alexy 2002:80, 384’den akt. TİHK, 2006:37).
Bu ilkenin pratik anlamı, aksine çok güçlü nedenler olmadıkça, hak ve özgürlüklerin
sınırlanmaması ve onlara istisna getirilmemesi gereğidir. Bu da iki şekilde olur. Birincisi,
kişilerin insan haklarına sahip olmalarının hukuki tanımaya bağlı olmadığını ve dolayısıyla
insan haklarının hukuki metinlerde sayılanlardan ibaret olmadığını ifade eder. Özgürlük
karinesinin doğrudan doğruya hakların sınırlanmasıyla ilgili olan (ikinci) anlamı ise, belli bir
temel hakkın ancak çok güçlü veya zorlayıcı nedenlerin varlığı halinde ve istisnaî olarak
sınırlanabileceğidir. Bu anlayış kanun koyucu ve uygulayıcıya, temel hakları sınırlamak için
öngörülen nedenlerin çok dar yorumlanmasını ve özellikle de hakları sınırlamayı haklı
göstermek için dolambaçlı akıl yürütmelere başvurulmamasını buyurur. Bu çerçevede,
sınırlamayı haklı göstermek için ileri sürülen mülâhaza veya gerekçelerin belirsiz olması veya
açık-seçik olmaması yahut ikna edici/tatminkâr olmaması durumunda, sınırlamadan kaçınmak
gerekir. Nitekim, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde ve Türk Anayasası’nda bu ilkeye açık
bir şekilde yer verilmemiştir.
b) Kanunla Sınırlama
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne göre, temel haklara getirilecek sınırlamalar her
şeyden önce kanunla öngörülmüş olmalı veya kanuna uygun olarak yapılmalıdır. Bu demektir
ki, temel haklara getirilecek sınırlamaların ulusal kanunlarda dayanağının bulunması gerekir.
Sınırlamada kanun kaydı keyfiliğin önlenmesi amacına yöneliktir. Sözleşme’nin öngördüğü
kanun, “türü ne olursa olsun (kanun, tüzük, yönetmelik, yerleşik içtihat vb.) soyut norm koyan”
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işlemlerdir. Ayrıca, bu gibi düzenlemeler genel olarak “ulaşılabilir” ve “anlaşılabilir” de
olmalıdır (Gölcüklü ve Gözübüyük 2002:376’den akt. TİHK, 2006:38).
Temel hak sınırlamalarının “kanun”a dayanması Türk anayasal sistemi bakımından da
zorunlu olup Türkiye’nin anayasal düzeninde temel hakların kanunî bir dayanak olmaksızın
idari işlemlerle sınırlanması mümkün değildir.
c) Nedene Bağlılık veya Meşrû Amaçların İzlenmesi
Sözleşme insan hakları ve temel özgürlüklerin sebepsiz yere veya meşru olmayan
nedenlerle sınırlanmasını da yasaklamıştır. Temel hak sınırlamalarının her bir hakla ilgili
maddelerde belirtilen amaçlara yönelik olması gerekir. Bu amaçlar her hak bakımından
tamamen aynı olmamakla beraber, bazıları ortaktır: kamu güvenliği, başkalarının hak ve
özgürlüklerinin, kamu sağlığı ve ahlâkının veya kamu düzeninin korunması gibi. Sınırlama
nedenleri sınırlı olarak sayılmış olduğundan, kanun koyucu veya yargı mercileri kıyas yoluyla
yeni sınırlama nedenleri icat edemezler. Ancak, 1982 Anayasası kimi haklar için
“Cumhuriyetin temel nitelikleri” veya “laik Cumhuriyet” gibi Sözleşme’ye aykırı sınırlama
nedenleri öngörmektedir (TİHK, 2006:38).
d) “Demokratik Toplumda Gerekli Olma” Ölçütü ve “Ölçülülük” İlkesi
Sözleşme söz konusu olduğunda, temel hakların sınırlanmasının bir ölçütü olarak
“demokratik toplumda gereklilik”, aslında sınırlama nedenlerinin anlamını kayıtlayan bir
kavramdır. Başka bir ifadeyle, sınırlama nedenlerinin anlamı “demokratik toplumun
gerekleri”ne göre belirlenecektir. Buna göre, örneğin bir sınırlama nedeni olarak “kamu
düzeni”ne dayanılmasının meşruluğu, bu kavramın demokratik bir toplumda nasıl anlaşılması
gerektiğine bağlı olarak değerlendirilmek gerekir. Daha açık bir anlatımla, esas olan, herhangi
bir “kamu düzeni” anlayışının değil, demokratik bir toplumun -veya demokratik bir toplumla
bağdaşabilen- kamu düzeni anlayışının neyi gerektirdiğidir.
Strasbourg Mahkemesi’nin içtihadına göre; burada söz konusu olan “gereklilik”
kavramı “kabul edilebilir”, “olağan” veya “uygun/münasip” kelimelerinin akla getirdiği şekilde
demokratik toplumla zayıf bir bağlantıya işaret etmemekte; aksine burada “mübrem (zorlayıcı)
bir sosyal ihtiyaç” kastedilmektedir (Gölcüklü ve Gözübüyük 2002:378’den akt. TİHK,
2006:39).
e) Hakların Özüne Dokunma Yasağı
Sınırlamaların temel hakların özüne dokunmaması güvencesi Türk Anayasası’nın
değişik 13. maddesinde bağımsız bir ölçüt olarak yer almaktaysa da Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi’nde bu yönde açık bir belirleme yoktur. Bununla beraber, Strasbourg Mahkemesi
öze dokunmama ilkesini zaman zaman demokratik toplumun gereklerini belirleme bağlamında
bir ölçüt olarak kullanmaktadır. Nitekim, Mahkeme eğitim, evlenme ve sendika haklarıyla ilgili
muhtelif kararlarında, devletlerin bu konulardaki düzenleme yetkisini söz konusu hakların
özüne dokunmayacak şekilde kullanmaları gerektiğini belirtmiştir (Eren 2004: 105; Gemalmaz
2003:425-26’dan akt. TİHK, 2006:40).
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Öze dokunmama güvencesi, bir temel hakkın kullanılmasını son derece zorlaştıran veya
imkânsız hale getiren sınırlamaları yasaklamaktadır. Böyle bir ihtimal, sınırlayıcı normun bir
hak ve hürriyetin “vazgeçilmez unsuru(na), dokunulduğu takdirde söz konusu hürriyeti
anlamsız kılacak aslî çekirdeği”ne (Özbudun 2003:59’dan akt. TİHK, 2006:40) dokunulması
halinde söz konusu olur. Ancak, tüm haklar için geçerli olacak bir öz belirlemek çok zor olduğu
gibi, bazı hakların da özü ile kendisi arasında bir ayrım yapılamaz. Mesela, yaşamak bölünebilir
bir şey olmadığından, yaşama hakkını sınırlamak ancak hayatı sona erdirmekle mümkün olur
(Doehring 2002:266’den akt. TİHK, 2006:41).

5.2. Olağanüstü Rejimlerde İnsan Hakları
Olağandışı veya istisnaî yönetim usullerinin yürürlüğe konması temel haklara geçici
olarak olağan rejimdekinden farklı kayıtlamalar getirilmesine yol açar. Bu kayıtlamalar olağan
rejimdeki sınırlamalardan daha ağırdır. Çünkü, sınırlamalar hakların kullanım alanını
daraltırken, olağanüstü rejimlerdeki kayıtlamalar haklardan yararlanmayı, onların
kullanılmasını durdurur veya askıya alırlar (Gemalmaz 2003:760’dan akt. TİHK, 2006:41).
Ancak, bütün olağanüstü yönetimler şüphesiz aynı nitelik ve ağırlıkta değildir. Söz gelişi, savaş
ve seferberlik hali toplumun varlığını belli bir bölgede baş gösteren salgın hastalıktan veya
doğal afetten daha fazla tehdit eder; dolayısıyla birinci durumda temel haklara getirilecek
kayıtlamalar ve alınacak istisnaî tedbirler genellikle ikincisinden daha ağır olur.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 15. maddesi, taraf devletlerin “(s)avaş veya
ulusun varlığını tehdit eden başka bir genel tehlike halinde... durumun gerektirdiği ölçüde ve
uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklere ters düşmemek şartıyla, bu Sözleşme’de
öngörülen yükümlülüklere aykırı tedbirler” alabilmelerine izin vermektedir. Maddenin ikinci
fıkrası, bu gibi durumlarda bile –meşru savaş fiilleri sonucunda meydana gelen ölüm halleri
dışında- yaşama hakkı (m. 2) ile, işkence (m. 3), kölelik ve kulluk (m. 4/1) yasaklarının ve suç
ve cezaların kanuniliği ve geçmişe yürümezliği ilkelerinin (m. 7) hiç bir şekilde ihlâl
edilemeyeceğini belirtmektedir.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne göre, “ulusun varlığını tehdit eden genel tehlike”
kavramı “halkın tamamını etkileyen ve devleti oluşturan topluluğun düzenli hayatı için bir
tehdit teşkil eden istisnaî ve pek yakın bir kriz veya tehlikeyi ifade eder.” Mahkeme ayrıca,
maddenin ikinci fıkrasında belirtilen “dokunulmaz haklar”a, niteliği gereği askıya alınması
mümkün olmayan 14. maddedeki ayrımcılık yasağını da eklemiştir (Gölcüklü ve Gözübüyük
2002:406, 409’dan akt. TİHK, 2006:41).
T.C. Anayasası’nın olağanüstü hallerde dokunulmasını yasakladığı haklar listesinin
Sözleşme’ye göre daha geniş olması şaşırtıcı bir durumdur. Nitekim, Sözleşme’nin 15.
maddesinde temas edilmeyen din, vicdan ve kanaat özgürlüğü ile suçsuzluk karinesi 1982
Anayasası’nin öngördüğü “dokunulmaz haklar” arasında yer almaktadır.

5.3. İnsan Haklarının Kötüye Kullanılması Yasağı
Hakların kötüye kullanılmasını hukukun korumaması, hatta gerektiğinde yaptırıma
bağlaması hukukun genel ilkelerindendir. Bundan dolayı, sadece anayasal ve diğer ulusal
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mevzuatlar değil, fakat uluslararası insan hakları belgeleri de, tanıdıkları hakların devletler veya
kişiler tarafından kötüye kullanılmasını genellikle yasaklamışlardır. Örneğin, İnsan Hakları
Evrensel Bildirisi’nin 30. maddesinde, “bu Bildiri’nin hiçbir hükmü hiçbir devlete, gruba veya
kişiye, bu Bildiride belirtilen herhangi bir hakkı ve özgürlüğü tahrip etmeye yönelik bir
faaliyete girişme veya eylemde bulunma hakkını verir şekilde yorumlanamaz” denmektedir.
Yine BM çerçevesinde hazırlanan Sivil ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi de 5.
maddesinde benzer bir hükme yer vermiştir.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 17. maddesinde yer alan bu konuyla ilgili hüküm
ise şöyledir: “Bu Sözleşmenin hükümlerinden hiçbiri bir devlete, topluluğa veya kişiye
Sözleşmede tanınan hak ve özgürlüklerin tahrip edilmesine veya burada öngörüldüğünden daha
geniş ölçüde sınırlamalara tabi tutulmasına yönelik bir faaliyete girişme veya eylemde bulunma
hakkını verir şekilde yorumlanamaz.”
Bu hükmün dikkat çeken bir özelliği, kötüye kullanmayı hem devletler hem de kişi ve
gruplar açısından yasaklamış olmasıdır. Kişi ve gruplar açısından “kötüye kullanma”, bunların
Sözleşme’nin tanıdığı hak ve özgürlükleri yine aynı hak ve özgürlüklerin tahribine veya yok
edilmesine yönelik olarak kullanmalarını ifade etmektedir. Buna karşılık devletler açısından
“kötüye kullanma” aynı şekilde temel hakların tahribine yönelik bir girişim olabileceği gibi,
ayrıca onların temel hak ve özgürlükleri Sözleşme’nin öngördüğünden daha geniş ölçüde
sınırlamaları şeklinde de ortaya çıkabilir (TİHK, 2006:43).
Kötüye kullanma daha çok ifade ve örgütlenme özgürlükleri bakımından söz konusu
olmaktadır (Gölcüklü ve Gözübüyük 2002:414’den akt. TİHK, 2006:43). Bir hakkın kötüye
kullanıldığından söz edebilmek için, hak kullanıcısının hukukun korumadığı bir amaca
yönelmesinden başka, bu yönde gerçekleştirdiği bir etkinlik veya eylem de bulunması, ayrıca
bu amaca yönelik etkinlik veya eylemle arasında açık-seçik ve mevcut bir nedensellik bağı
bulunması gerekir (Eren 2004:31’den akt. TİHK, 2006:44).
Sözleşme kişilerin sadece temel hak ve özgürlükleri “yok etmeye” yönelik eylemlerini
yasaklarken, 1982 Anayasa’nın 14. maddesi, buna ek olarak, devletin bazı özelliklerine aykırı
hak kullanımlarını da temel hakların kötüye kullanılması saymaktadır.

5.4. Temel Hakların Sınırlanmasında “Amaç Saptırma” Yasağı
Avrupa Sözleşmesi’nin 18. maddesi, hak ve özgürlüklere getirilecek sınırlamaların
öngörülenden başka amaçlar için uygulanamayacağını belirtmiştir. Bu hüküm, kamu hukuku
tekniğinden bildiğimiz, kamusal işlemlerde “amaç saptırma” yasağını temel hakların
sınırlanması bakımından dile getirmektedir. Amaç saptırması, meşru bir amaç için öngörülmüş
olan bir yetkiyi kullanarak meşru olmayan bir amaca ulaşılmak istenmesi durumunda ortaya
çıkar. Daha özel olarak temel hakların sınırlanması açısından, sınırlamanın sadece meşru
olmayan bir amaca yönelik olması değil, bir temel hakla ilgili olarak öngörülmüş bulunan meşru
bir amacın başka bir hak için sınırlama gerekçesi olarak kullanılması da bu hükme aykırıdır
(Eren 2004:195’den akt. TİHK, 2006:45).
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Bu özelliğiyle yetki saptırmasının “kötüye kullanma”nın özel bir türü olduğu
söylenebilir. Böylece Sözleşme, kendisinin izin vermediği bir temel hak kısıtlamasının taraf
devletlerce Sözleşme’nin öngördüğü bir amaca ulaşmak görüntüsü altında yapılmasını
yasaklamış olmaktadır. Bu hükümden ayrıca şöyle bir sonuç da çıkarılabilir: Sözleşme’nin
meşru saydığı bir amaca dayanarak yapılan bir temel hak sınırlamasının, uygulamada, bu
amaçla ilgisiz ve gayrımeşru başka bir amaca ulaşmak için kullanılması yasaktır.

5.5. İnsan Hakları ve Yabancılar
İlginçtir ki, insan haklarının evrenselliği söylemini benimseyen günümüz demokratik
devletleri yine de “temel haklar”ı her insana tanımazlar. Nitekim, insan hakları belgeleri ve
anayasalar temel hakların sınırlanması konusunda vatandaşlarla yabancılar arasında birincileri
kayıran şekilde ayrım yaparlar. Bu ayrım genellikle siyasi haklar -özellikle de seçme ve seçilme
hakları- bakımından ortaya çıkmaktadır.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi de, Sözleşme’nin tanıdığı hak ve özgürlüklerden taraf
devletlerin yetki alanları içindeki “herkes”in yararlanacağını (m. 1) ve ayrıca kimseye ayrım
yapılmayacağını (m. 14) belirtmesine rağmen, yabancıların bazı haklarının kısıtlanabileceğini
öngörmüştür. Nitekim, Sözleşme’nin 16. maddesi, 14. maddede belirtilen “hak ve
özgürlüklerde eşitlik” ilkesine (ayrımcılık yasağına) yabancıların siyasi faaliyetleri bakımından
bir istisna getirmektedir. Buna göre, taraf devletler, 10. maddede düzenlenen ifade özgürlüğü
ile 11. maddede öngörülen örgütlenme ve toplantı özgürlüklerine yabancılar bakımından
istisnalar getirebilir ve onların siyasi faaliyetlerini önleyici düzenlemeler yapabilirler.
Yabancıların haklarının sınırlanması konusunda T.C. Anayasası’nda da
Sözleşme’dekine benzer bir hüküm bulunmaktadır. Nitekim, Anayasa’nın 16. maddesi temel
hak ve hürriyetlerin yabancılar için milletlerarası hukuka uygun olarak sınırlanabileceğini
belirtmektedir. Ne var ki, bu hüküm yabancıların temel haklarına Sözleşme’nin öngördüğünden
daha fazla kısıtlama getirilmesine elverişlidir. Çünkü, Sözleşme’deki siyasi faaliyetlerle ilgili
sınırlamalardan farklı olarak, burada yabancıların temel haklarının sınırlanmasına genel olarak
izin verilmesi söz konusudur. Bununla beraber, Anayasa’nın temel haklar rejiminin bütünlüğü
içinde yorumlanması yoluyla (Erdoğan 2005:208-209’den akt. TİHK, 2006:46), yabancıların
temel haklarına getirilecek sınırlamaların kapsamını Sözleşme’nin öngördüğü ölçüde daraltmak
mümkündür. Esasen, Anayasa’yı bu şekilde yorumlamak, Türkiye’nin Sözleşme’yle üstlendiği
yükümlülüklere uyma taahhüdünün de bir gereğidir.

5.6. İnsan Haklarının Yatay Etkisi
Temel hakların hukuki rejimiyle ilgili bir konu, bu hakların kişiler arası ilişkilerde de
geçerli olup olmadığıdır. Bu sorunun önemi, önceki bölümlerde işaret ettiğimiz gibi, özünde
politik talepler olmaları itibariyle insan haklarının öncelikle ve esas olarak devlete karşı ileri
sürülebileceğine ilişkin genel kabulden ileri gelmektedir.
Her şeyden önce, temel haklarının bir başkası tarafından tehdit edilmesi durumunda,
kişinin devletten bu hareketi önlemesini talep edebileceğinde şüphe yoktur. Şu halde, temel
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hakların üçüncü kişiler bakımından etkisinin bu anlamda dolaylı olarak ortaya çıkmakta olduğu
söylenebilir. Onun için asıl sorun, temel hakların kişiler arası ilişkilerde de ileri sürülebilip
sürülemeyeceğinde yatmaktadır.
Bir görüşe göre, temel hakların kişilere karşı ileri sürülmesi onların gerçek anlamını
ortadan kaldırır. Kişi, devlet ile olan ilişkileri çerçevesinde ileri sürebileceği türden hakları (söz
gelişi ifade özgürlüğü hakkına dayanan bir iddia), sözleşme ilişkisi içinde olduğu diğer tarafa
karşı ileri süremez. Çünkü böyle bir iddia karşı tarafın aynı türden iddiası ile çatışacağından,
burada temel hak iddialarına dayanarak bir çözüme varmak mümkün değildir. Onun için bu
gibi konularda özel hukuk hükümlerinin uygulanması gerekir; dolayısıyla burada anayasa
hukuku açısından değil, normal yasallık açısından söz konusu olan bir koruma sorunu vardır
(Doehring 2002:263-64’dan akt. TİHK, 2006:46).
Alman hukuk doktrinine göre, özel kişiler tarafından yapılmış olsa bile hakların
ihlalinden devlet sorumludur. Bu anlamda yatay etki hem yasama organına hem de yargıya
hitap etmektedir (Alexy 2002:355-57’den akt. TİHK, 2006:47).
Şu halde, bir temel hakka vaki bir tecavüz durumunda da, yargı ve icra gücü marifetiyle,
duruma göre hakkın iadesini veya uğranılan zararın tazmin ve telâfisini sağlamak yine devletin
görevidir. Ancak bu gibi durumlarda, gerçekte kişinin bir temel hakkını başka bir kişiye karşı
ileri sürmesi değil, fakat o hakkın devlet gücü tarafından korunmasını talep etmesi söz
konusudur (Doehring 2002:265’ten akt. TİHK, 2006:47). Burada Alexy’nin işaret ettiği üçüncü
anlamda “devlete karşı hak” aracılığıyla gerçekleşen bir tür dolaylı yatay etki söz konusudur.
Ne var ki, temel hakların yatay etkisinin her hak için geçerli olacak şekilde genel bir kurala
bağlanması mümkün olmayıp, bu, her bir hakkın ahlâki içerik ve gücü ile anayasal tanımına
bağlıdır.

5.7. İnsan Hakları ve “Ödev ve Sorumluluklar”
Kimi uluslararası insan hakları belgelerinde olduğu gibi, bazı anayasalarda da insan
haklarının veya temel hakların genel olarak veya kısmen ödev ve sorumluluk da yüklediğine
işaret eden hüküm veya ibarelere yer verilir. Meselâ, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi 29.
maddesinde herkesin mensubu olduğu topluma karşı ödevleri bulunduğunu belirtmiştir. Buna
benzer bir ibare Sivil ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi ile İktisadi, Sosyal ve Kültürel
Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nin Başlangıç kısımlarında yer almıştır. Burada “bireyin
başkalarına ve bağlı olduğu topluluğa karşı ödevleri bulunduğu” ve hatta “tanınmış hakların
geliştirip gözetilmesi yolunda çaba göstermek zorunda” olduğu belirtilmiştir.
Herkesin insan haklarının veya temel hakların öznesi olmasının yanında, toplum(un)a
karşı ödevleri de bulunmasının ilk anlamı, daha önce gördüğümüz gibi, kişilerin haklarını
“kötüye kullanma”larının yasaklanmasında kendisini göstermektedir (Gemalmaz 2003:742’den
akt. TİHK, 2006:47). Nitekim gerek Evrensel Bildiri (m. 30) gerekse Sivil ve Siyasal Haklar
Sözleşmesi (m. 5/1) ile İktisadi, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi (m. 5/1) bu yönde
hükümler içermektedir.
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Uluslararası sözleşmelerin bazılarında ayrıca, özel olarak bazı hakların “özel ödevler ve
sorumluluklar çerçevesinde” kullanılacağı belirtilmiştir. Sivil ve Siyasal Haklar Sözleşmesi’nin
ifade özgürlüğüyle ilgili 19. maddesi buna örnek olarak zikredilebilir. Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi de bu genel modele uymaktadır. Nitekim, Sözleşme’nin 10/2. maddesi ifade
özgürlüğü hakkının kullanılmasının “ödev ve sorumluluk yüklediği”ni belirtmiştir.
T.C. Anayasası, temel hak ve özgürlüklerin “niteliği”ni belirleyen 12. maddesinin ikinci
fıkrasında, bu hak ve özgürlüklerin kişinin “topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve
sorumluluklarını” da içerdiği belirtilmektedir. Anayasa bu anlayışa uygun olarak temel haklarla
ilgili İkinci Kısım’ın başlığını “Temel Haklar ve Ödevler” şeklinde koymuştur.
Temel hak ve özgürlüklerin aynı zamanda kişinin başkalarına ve topluma karşı
ödevlerini de içerdiğini belirten tanımın insan hakkı kavramıyla uyuşmadığı açıktır (Erdoğan
2005:192’den akt. TİHK, 2006:48). Bunu, uluslararası belgelerdeki formüllerle haklılaştırmak
da zordur. Ancak, 1982 Anayasası’nın gerek “Temel Haklar ve Ödevler” şeklindeki kısım
başlığının gerekse 12. maddesindeki temel hak tanımının onun kendi iç tutarlılığı bakımından
anlaşılabilir olduğunu belirtmek gerekir. Çünkü, Anayasa İkinci Kısım’da gerçekten de
kişilerin sadece haklarını değil, fakat aynı zamanda bir kısım ödevlerini de (m. 72: “vatan
hizmeti” ve m. 73: “vergi ödevi” gibi) düzenlemiştir. Anayasa yine kendisiyle tutarlı olarak,
ilgili maddelerinde birçok temel hakkı aynı zamanda ödev olarak da nitelemiştir. Eğitim hakkı
ve ödevi (m. 42), çalışma hakkı ve ödevi (m.49), çevreyi koruma ödevi (56/2) gibi (TİHK,
2006:40-48).
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Uygulamalar
Soru:
Temel haklar sınırlandırılabilir mi? Sınırlandırma hak ve özgürlüğün özüne aykırı değil
midir?
Çözüm:
İnsan haklarının “mutlak” niteliği anayasal veya temel hakların sınırlanmasına engel
teşkil etmez. Belirli bir eylemle ilişkili olarak hakların kullanımında çoğu hakkın sınırları
olduğu gibi, hakların birbiriyle çatışması durumunda da onların taleplerini bağdaştırmak ve her
birinin sınırlarını belirlemek gerekir. Dolayısıyla kanunda belirtilmiş gerekçelerle hakların
sınırlandırılması mümkündür. Kötüye kullanılmadığı ve sınırlarına hassasiyetle riayet edildiği
sürece hakların meşru gerekçelere dayalı ve yasaya uygun olarak sınırlandırılması hak ve
özgürlük algısının özüyle çelişmez.
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Uygulama Soruları
1)
Temel haklarının sınırlandırılmasının gerekçelerinden olan “kamu ahlakının
korunması”nı örnek vererek açıklayınız.
2)
İnsan haklarının kötüye kullanılması ne demektir? Bunu insan haklarının
sınırlandırılması bağlamında açıklayınız.
3)
“Özgürlük, başkasının özgürlüğünün kısıtlandığı yerde biter” cümlesini insan
haklarının sınırlandırılması açısından tartışınız.
4)
Bireyin üyesi olduğu ‘topluma karşı ödev ve sorumlulukları’ olup olmadığını ve
bunun kapsamını tartışınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?
Bu bölümde, insan hakları hukukunun temel ilkeleri ele alınacaktır. Temel hakların
sınırlanmasında kullanılan; özgürlük karinesi, kanunla sınırlama, nedene bağlılık, hakların
özüne dokunma yasağı ilke ve ölçütler, insan haklarının kötüye kullanılması ya da amacının
saptırılmasının yasak oluşu, yabancıların insan haklarından yararlanma düzeyleri, insan
haklarının yatay etkisi ve “ödev ve sorumluluk” yaklaşımının insan haklarıyla ne kadar
bağdaştırılabileceği detaylıca anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi temel hakların sınırlandırılmasında esas alınacak ilke ve
ölçütler arasında yer almaz?
a)

Sınırlamanın hakkın/ özgürlüğün özüne dokunmaması

b)

Sınırlamanın meşru bir amaca yönelik olmadan da mümkün olması

c)

Hakların ancak kanunla sınırlanabilmesi

d)

Özgürlük karinesi

e)

Demokratik toplumda gerekli/ zorunlu olma ölçütü ve ölçülülük ilkesi

2) Aşağıdakilerden hangisi özgürlüğün sınırlanabilirliğini mümkün kılar?
a)
olmaması

Sınırlamayı haklı göstermek için ileri sürülen mülahaza ve gerekçelerin net

b)

Gerekçenin ikna edici olmaması

c)

Gerekçenin bir kanuna dayanmaması

d)

Öngörülen nedenlerde dar bakış açısı

e)

Gerekçenin meşru bir nedene dayandırılması

3) Temel hak sınırlandırmaları hangi amaçları barındırmaz?
a)

Kamu güvenliği

b)

Başkalarının hak ve özgürlüğünün kısıtlanması

c)

Kamu sağlığı

d)

Ahlakın ve kamu düzeninin korunması

e)

Devlet başkanının talep etmesi

4) Aşağıdaki ifadelerden hangisi insan haklarının evrensellik ilkesiyle çelişir?
a)

Engelli vatandaşların farklı haklara sahip olması

b)

Yabancıların daha düşük düzeyde yasal haklara sahip olması

c)

Çocuklara yönelik farklı yasal düzenlemeler yapılması

d)

Farklı kültürel hakların tanınması ve kültürel farklılıkların korunması
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e)

Başka ülkelerden gelmiş sığınmacılara karşılıksız yardım yapılması

5) İnsan haklarının yatay etkisinden ne zaman bahsedemeyiz?
a)

Temel hakların bir başkası tarafından tehdit edilmesi

b)

Özel hukuk hükümlerinin uygulanması gerekliliği

c)

Temel hakkın özüne dokunma yetkisi

d)

İfade özgürlüğünün kişilerarası ilişkilerde meşru bir gerekçe ile sınırlanabilirliği

e)
Hakkın iadesi ve uğranılan zararın tazmin ve telafisini sağlamanın devletin
görevi olduğu
6) İnsan haklarını ödev ve sorumluklar çerçevesinde ele alan yaklaşımlarda ve
belgelerde öncelikli ve vurgulu şekilde zikredilen özellik aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Toplumsal sorunlara duyarlılık

b)

Üyesi olduğu toplumun gelişmesine katkı sağlama

c)

Sahip olunan hakların kötüye kullanılmaması

d)

Çevreyi koruma

e)

Vergi ödeme

Cevaplar
1) b, 2) e, 3) e, 4) b, 5) c, 6) c
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6. SİVİL HAKLAR VE ÖZGÜRLÜKLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Yaşama Hakkı
6.2. İşkence ve Kötü Muamele Yasağı
6.3. Kölelik, Angarya ve Zorla Çalıştırma Yasağı
6.4. Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı
6.5. Hükümlü ve Tutukluların Hakları
6.6. Özel Hayatın ve Aile Hayatının Korunması
6.7. Konut Dokunulmazlığı Hakkı
6.8. Haberleşme Özgürlüğü
6.9. İfade Özgürlüğü
6.10. Bilim ve Sanat Özgürlüğü
6.11. Basın Özgürlüğü
6.12. Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğü
6.13. Örgütlenme Özgürlüğü
6.14. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı
6.15. Mülkiyet Hakkı
6.16. Çalışma ve Sözleşme Özgürlüğü
6.17. Adil Yargılanma Hakkı
6.18. Etkili Başvuru Hakkı/ Hak Arama Özgürlüğü
6.19. Ayrımcılık Yasağı
Bu bölümde yaşama, yerleşme, mülkiyet, adil yargılanma gibi temel/sivil haklar ve
özgürlükler, BM tarafından 1976 yılında yürürlüğe konan Sivil ve Siyasal Haklar Uluslararası
Sözleşmesi ile T.C. Anayasası’na göre karşılaştırmalı olarak ortaya konacaktır. Bu haklardan
biri olan “Düşünce, Vicdan ve Din/ İnanç Özgürlüğü” maddesi ise, hak ihlallerinin en çok
yaşandığı bir alan olması ve hakkında fazlaca bilgi üretilmiş bulunması hasebiyle müstakil bir
konu olarak takip eden ünitede anlatılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Temel haklar arasında öncelik sıralaması yapmak mümkün müdür? Size göre
nasıl bir hiyerarşik düzenleme yapılabilir?
2)
Adil yargılanma hakkı ile etkili başvuru hakkı arasında ne gibi temel farklılıklar
olabileceğini düşününüz.
3)
Dezavantajlı gruplara ya da kadına yönelik pozitif ayrımcılık sizce yasada
aslolan eşitlik prensibiyle çelişmekte midir? Pozitif ayrımcılık başkaları açısından hak ihlali
olarak yorumlanabilir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Klasik üçlü insan hakları
tasnifinde ilk kategoriyi
oluşturan “sivil haklar ve
özgürlükler”

Kazanım

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği

Yaşama, yerleşme, mülkiyet,
adil yargılanma gibi
temel/sivil haklar ve
özgürlüklerin, BM
tarafından 1976 yılında
yürürlüğe konan Sivil ve
Siyasal Haklar Uluslararası
Sözleşmesi ile T.C.
Anayasası’na göre
karşılaştırmalı olarak
incelenmesi ve kavranması.

Metinler, çözümlü
problemler,
alıştırmalar ve
interaktif materyaller
ile konunun daha iyi
anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•

Sivil haklar

•

Özgürlükler

•

Yaşama hakkı

•

İşkence

•

Kötü muamele

•

Kölelik, angarya ve zorla çalıştırma

•

Kişi özgürlüğü ve güvenliği

•

Hükümlü ve tutuklu hakları

•

Özel hayatın ve aile hayatının korunması

•

Konut dokunulmazlığı

•

Haberleşme özgürlüğü

•

İfade özgürlüğü

•

Bilim ve sanat özgürlüğü

•

Basın özgürlüğü

•

Yerleşme ve seyahat özgürlüğü

•

Örgütlenme özgürlüğü

•

Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı

•

Mülkiyet hakkı

•

Çalışma ve sözleşme özgürlüğü

•

Adil yargılanma hakkı

•

Etkili başvuru hakkı

•

Hak arama özgürlüğü

•

Ayrımcılık yasağı
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Giriş
İnsan haklarının geleneksel üçlü tasnifinde “sivil haklar ve özgürlükler” olarak
tanımlanan temel hakların hukuki bir incelemesinin yapılacağı bu bölümde; inceleme konusu
her bir hakkın niteliği, normatif yapısı ve konu bakımından sınırları ana hatlarıyla ortaya
konacaktır. Şu hususu belirtmek gerekir ki, geleneksel tasnifte her bir gruba giren haklar
arasında, hukuki nitelikleri, özellikle de “hukuken icra edilebilir” (legally enforceable) olup
olmamaları bakımından önemli farklar bulunmaktadır. Bununla beraber, günümüzde her üç
gruba giren hakların da, insan onurunun korunmasına az veya bu çok hizmet ettikleri genel
kabul görmektedir.
Konunun uzun olmasından dolayı ilk kategoride yer alan ve hayat hakkı, mülkiyet
hakkı, adil yargılanma hakkı gibi yirmi ayrı maddeden oluşan “sivil haklar ve özgürlükler”
kısaca anlatılmakla yetinilecek olup bu haklardan “Düşünce, Vicdan ve Din/İnanç Özgürlüğü”
maddesi, hak ihlallerinin en çok yaşandığı bir alan olması ve hakkında fazlaca bilgi bulunması
hasebiyle ayrı bir ünite halinde ele alınacaktır.
Keza, aynı gerekçelerle beş alt başlıktan oluşan “Siyasi Haklar” ile oniki alt başlıktan
oluşan “Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Haklar” ayrı birer ünitede işlenecektir.
Sivil haklar ve özgürlükler, tek başlarına veya başkalarıyla birlikte kendilerini
gerçekleştirmelerine ve geliştirmelerine imkân verecek şekilde, kişilere devlet karşısında
korunmuş bir özel alanı garanti eden haklardır. Başka bir ifadeyle, bu haklar hem bireyselliğin
hem de sivil toplumun temelini oluştururlar. Bunlar aynı zamanda anlamlı bir siyasal katılıma
zemin oluşturan haklar olarak da görülmektedir.
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6.1. Yaşama Hakkı
Yaşama hakkı en temel haktır. Bu hak bağımsız bir insan hakkı olmasının yanında, aynı
zamanda bütün diğer insan haklarının da varlık şartıdır. Sivil ve Siyasal Haklar Uluslararası
Sözleşmesi uyarınca kurulmuş olan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi’nin bir “Genel
Yorum”unda belirtildiği gibi (Gemalmaz 2002:38’den akt. TİHK, 2006:49), yaşama hakkı
“ulusun hayatını tehdit eden kamusal tehlike halinde bile aykırı önlem (sapma önlemi)
alınamayacak olan üstün bir haktır.” Yaşama hakkı Amerikan Bağımsızlık Bildirisi ile Fransız
İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi’nden bu yana, evrensel olarak tanınan insan haklarının
başında gelmektedir.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası da, yaşama
hakkını bir insan hakkı olarak tanımış ve koruma altına almışlardır. Yaşama hakkı, kişiyi fizikî
ve manevî varlığına son verecek kamu otoritesi müdahalelerinden korur. Bu türden
müdahalelerin özel kişilerden gelmesi halinde de, şüphesiz devletin bunu önleme ve/veya
müeyyidelendirme ödevi bulunmaktadır. Ancak bu bağımsız bir insan hakkı değil, fakat kişinin
bir insan hakkı olarak hayat hakkını devlete karşı ileri sürebilmesinin bir sonucudur. Ayrıca,
devletin bu ödevi, hayatına kast eden müdahalelere karşı kişinin kendini savunma hakkını
ortadan kaldırmaz.
Yaşama hakkı, ancak kişinin hayatına son verme (öldürme) eylemiyle ihlâl edilebilir.
Bundan dolayı, ölümle sonuçlanmayan haksız kamusal güç veya şiddet kullanımı da insan
haklarına aykırı olmakla beraber, böyle bir eylem yaşama hakkına değil, duruma göre işkence
ve kötü muamele yasağına veya kişi dokunulmazlığına bir saldırı teşkil eder.
Bununla beraber, yaşama hakkını, bir kamu otoritesi tarafından veya onun izniyle
kişinin hayatına son verilememesinden daha kapsamlı olarak anlamlandıranlar da vardır. Buna
göre, yaşama hakkı, ayrıca, “yaşama yönelik tehlike ve risklere karşı yine kamusal otoriteler
tarafından korunma”yı da (Kaboğlu 2002:272’den akt. TİHK, 2006:50) içermektedir. Ne var
ki, böyle geniş anlaşılması halinde yaşama hakkını sosyal güvenliğin bazı türlerinden ayırmak
zorlaşacaktır. Ayrıca, “kayıp kişiler” konusu da yaşama hakkıyla yakından ilgilidir. Nitekim,
BM Sivil ve Siyasal Haklar Sözleşmesi uyarınca kurulmuş olan İnsan Hakları Komitesi, bir
“Genel Yorum”unda, “kayıp kişiler” olgusunu hayat hakkının ihlâlinin özel bir türü olarak
değerlendirmiş ve taraf devletlerin buna karşı tedbirler almalarını istemiştir (Gemalmaz
2002:44’den akt. TİHK, 2006:50).
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 2. maddesinde yaşama hakkını tanımakla beraber,
mahkemelerce kanuna uygun olarak verilen ölüm cezasını bu hakkın bir istisnası saymıştır.
Ancak, Sözleşme’ye Ek 1983 tarihli 6 Nolu Protokol savaş veya yakın savaş tehlikesi zamanları
dışında ölüm cezasını kaldırmıştır. Dolayısıyla, yaşama hakkına getirilen ölüm cezası istisnası
bu Protokol’e katılan devletler bakımından sadece olağanüstü durumlarda geçerlidir. Nihayet
2002 yılında kabul edilip 2003 yılında yürürlüğe girmiş olan 13. Protokol, ölüm cezasını mutlak
olarak kaldırmıştır. Türkiye, bu Protokolü 20.2.2006 tarihinde onaylamıştır.
Ayrıca, aynı maddenin 2. fıkrasında da, yaşama hakkına bazı istisnalar getirilmiştir.
Buna göre öldürme fiili,
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a) bir kimsenin yasadışı şiddete karşı korunması,
b) bir kişinin hukuka uygun olarak yakalanması veya hukuka uygun olarak tutuklanmış
bir kişinin kaçmasını önlemek,
c) ayaklanma veya isyanın hukuka uygun olarak bastırılması
şeklindeki amaçlar için zorunlu olarak kuvvet kullanılmasının sonucu olarak ortaya
çıkmış ise, bunlar yaşama hakkının ihlâli sayılmayacaklardır. Burada belirtilen şekillerdeki
ölümlerin her durumda değil, fakat sadece kuvvet kullanılmasının bir zorunluluk teşkil etmiş
olması halinde yaşama hakkının ihlâli sayılmadığına dikkat edilmelidir.
T.C. Anayasası’nın 17. maddesi, bu istisnalara bir dördüncüsünü eklemiştir. Nitekim,
söz konusu maddenin değişik 3. fıkrasına göre, “sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde yetkili
merciin verdiği emirlerin uygulanması sırasında silah kullanılmasına kanunun cevaz verdiği
zorunlu durumlarda meydana gelen öldürme fiilleri” yaşama hakkını ihlâl etmiş sayılmaz.
Burada, Türkiye’de pozitif hukukta yaşama hakkının kapsamının Avrupa Sözleşmesi’ne göre
daha da daraltılmış olduğu görülmektedir.
Sivil ve Siyasal Haklar Sözleşmesiyle ilgili BM İnsan Hakları Komitesi’nin bir
yorumunda da görüldüğü gibi (Gemalmaz 2002:46-47), uluslararası camiada, “bebek
ölümleri”nin azaltılması ve “yetersiz beslenme”nin giderilmesi için tedbirler alınmasının da,
yaşama hakkının gerektirdiği güvenceler kapsamında ele alınması yönünde güçlü bir eğilim
mevcuttur (TİHK, 2006:50).

6.2. İşkence ve Kötü Muamele Yasağı
İşkenceye ve kötü muameleye maruz kalmamak kişi dokunulmazlığının bir gereğidir.
Nitekim, T.C. Anayasası işkence ve eziyeti yasaklayan hükme kişi dokunulmazlığı başlıklı 17.
maddesinde (üçüncü fıkra) yer vermiştir. Gerek işkence gerekse kötü muamele, kişinin hem
maddî hem de manevî bütünlüğüne yapılan birer saldırı niteliğindedir. Özellikle işkence, insan
kişiliğinin ve onurunun açık ve kaba bir reddi anlamına gelmektedir. İşkence kişinin maddî ve/
veya manevî varlığına yapılabilecek en kaba ve haksız bir tecavüz niteliğindedir.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 3. maddesine göre, “Hiç kimse işkenceye, insanlık
dışı veya onur kırıcı cezaya veya muameleye tâbi tutulamaz.” Türkiye hem 1984 tarihli İşkence
ve Diğer Zalimce, İnsanlıkdışı veya Onur Kırıcı Davranış veya Cezaya Karşı Birleşmiş
Milletler Sözleşmesi’ni, hem de 1987 tarihli İşkencenin ve İnsanlıkdışı veya Aşağılayıcı
Muamele yahut Cezanın Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi’ni onaylamıştır.
BM Sözleşmesi’nin 1. maddesinde işkence, “maddî veya manevî ağır acı vermek veya
eziyette bulunmak” olarak tanımlanmıştır. İşkence, ister fizikî isterse￼manevî nitelikte olsun,
kişinin insanlık onuruna yapılan ve kişiyi madden ve/ veya ruhen katlanılmaz bir acı ve eleme
maruz bırakan çok ağır bir saldırıdır. Onun için, gerek Avrupa Sözleşmesi gerekse Türkiye
Cumhuriyeti Anayasası tarafından mutlak olarak yasaklanmıştır. Başka bir ifadeyle, işkence
yasağının hiç bir meşru istisnası yoktur.
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Avrupa Sözleşmesi’nin 3. maddesi sadece işkenceyi değil, fakat aynı zamanda insanlık
dışı veya onur kırıcı ceza ve/veya muameleyi de yasaklamıştır. İşkence ile insanlık dışı veya
onur kırıcı ceza yahut muamele arasında nitelik farkı değil, sadece derece farkı vardır. Başka
bir anlatımla, bunların hepsi de “kötü muamele” niteliğinde olmakla beraber, birbirlerinden
sadece “kötü”lüğün, yani kişinin maruz bırakıldığı baskının (acı veya elemin) ağırlık veya
yoğunluğu bakımından farklılaşırlar. Şu halde, kişinin maruz bırakıldığı baskı, ağırlığı veya
yoğunluğu bakımından işkence olarak nitelenemese bile yine de insanlık dışı veya onur kırıcı
nitelikteki bir kötü muamele olabilir.
Bu ceza veya muamelelerin her zaman maddî-fizikî baskı biçiminde olması gerekmese
de, bunlar çoğu zaman aşağılamak, küçük düşürmek ve kendine güven ve saygısını tahrip etmek
suretiyle, kişinin manevî bütünlüğünü zedeler. Dolayısıyla, muamelenin bu niteliklerinin
tespitinde kişinin özel durumu da önem arzeder. Bazen sadece ayrımcı muamele, kişinin
durumuna göre onur kırıcı sayılabilir. Nitekim, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kimi
kararlarında renk, ırk veya dine dayanan bir ayrımın buna maruz kalan kişinin durumuna göre
onur kırıcı bir muamele oluşturabileceğine hükmetmiştir (Gölcükü ve Gözübüyük 2002: 203).
Türkiye hakkında verdiği bazı kararlarda AİHM, evinin ve mal- mülkünün tahrip edilmesinin
başvurucunun üzerinde yarattığı “manevî acı”ya işaret ederek, bu eylemin insanlıkdışı muamele
ölçüsüne vardığına hükmetmiştir (Arslan 2004:318-19’den akt. TİHK, 2006:51).

6.3. Kölelik, Angarya ve Zorla Çalıştırma Yasağı
Bu hak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde “Kölelik, Kulluk ve Zorla Çalıştırma
Yasağı” (m. 4), Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda ise “Zorla Çalıştırma Yasağı” (m. 18)
başlıkları altında düzenlenmiştir. Aralarındaki temel fark, Anayasamızın Sözleşme’de yer alan
“kölelik” ve “kulluk” terimlerine yer vermemiş olmasına karşılık, orada yer almayan “angarya”
terimini özel olarak belirtmiş olmasıdır. Maddeye “angarya” teriminin dahil edilmesinin Sivil
ve Siyasal Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin 8. maddesindeki düzenlemeden mülhem
olduğu söylenebilir. Öte yandan, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin 4. maddesi, özel olarak
“köle ticareti”ni yasaklamıştır. Bütün bu belgeler bu terimleri tanımlamamış olmakla beraber,
istisnaların formüle edilme biçimi bu konuda bazı ipuçları vermektedir.
Bu terimlerin hepsinin ortak unsuru, kişinin zorla başkasına hizmet ettirilmesidir.
İnsanın “kişi”liğinin reddini ifade eden kölelik, “zorla çalıştırma”nın tipik ve en ağır biçimidir.
Köle, “kişi” olarak tanınmadığı için her türlü haktan, bu arada medenî ve siyasi haklardan
yoksun olan, mal gibi alınıp-satılabilen ve efendisinin mutlak tasarrufu altında olan insandır.
Kulluk da köleliğe benzemekle beraber, yoğunluk bakımından ondan daha hafiftir (Gölcüklü
ve Gözübüyük 2002:215). Angarya ise genellikle geçici ve arızî bir durum olup, ücretsiz olarak
zorla çalıştırma demektir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre (m. 18), “Hiç kimse zorla çalıştırılamaz.
Angarya yasaktır.” Anayasamız köleliğin yasak olduğunu özel olarak belirtmiş olmamakla
beraber, ondan daha hafif olan zorla çalıştırma biçimlerini yasakladığına göre, köleliğe cevaz
vermiş olduğu elbette düşünülemez (TİHK, 2006:53).

113

6.4. Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı
“Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı” hem Avrupa Sözleşmesi’nde (m. 5) hem de
Anayasamızda (m. 19) bu adla belirtilmiş ve güvence altına alınmıştır. Sözleşme’deki
hükümden, bu hakkın esas olarak, “kişinin özgürlüğünden yoksun bırakılması”yla ihlâl
edilebileceği anlaşılmaktadır. Ancak Sözleşme ve Anayasa, kanuna uygun olarak belli hallerde
kişinin özgürlüğünden yoksun bırakılmasını, “kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı”nın ihlâli
olarak görmemektedirler.
Kişi özgürlüğü terimi, kişinin fizikî veya bedensel özgürlüğünü ifade etmektedir. Kişiyi
bu özgürlüğünden keyfî olarak yoksun bırakan, bir yere kapatmak veya bedensel olarak
engellemek suretiyle onun hareket serbestisini ortadan kaldıran eylemler bu hakkı ihlâl eder.
Kişi güvenliği kişi özgürlüğünü tamamlayan bir haktır. Kişi güvenliği, bireyin bedensel
bütünlüğünün her türlü keyfî müdahaleye karşı korunmasını, kişinin bu bakımdan kendisini
güven içinde hissetmesinin sağlanmasını gerektirmektedir. Ayrıca belirtmek gerekir ki,
kendisini “güvenli” veya “emin” hissetmedikçe, kişinin maddî ve manevî varlığını geliştirmesi
de mümkün değildir (Armağan 1980:51’den akt. TİHK, 2006:54).
Kişi özgürlük ve güvenliğine yapılabilecek müdahaleler yakalama, tutuklama ve
hapsetme gibi hukuki işlemlerdir. Gerek Sözleşme gerekse Anayasa, kişi özgürlük ve
güvenliğini genel olarak güvence altına almakla beraber, belirli durumlarda kanuna uygun
olarak bu hakka yapılacak müdahalelere izin vermekte, yani bu tür müdahaleleri “keyfî”
saymamaktadırlar. Bu gibi müdahalelerin her şeyden önce kanunla belirtilmiş olmaları gerekir.
Böylelikle, kişi özgürlük ve güvenliğine yapılan kanuna dayanmayan müdahaleler yasaklanmış
olmaktadır. Sözleşme’nin 5. maddesi ile Anayasamızın 19. maddesine göre, kanuna dayanan
müdahalelerin de belirli şartlara uygun olması gerekmektedir. Bu şartlar, kişi özgürlük ve
güvenliğini korumaya dönük güvenceler niteliğindedirler. Bu güvenceler, kişi özgürlüğünün ya
kısıtlanması aşamasında ya da kısıtlanma sonrasında söz konusu olmaktadır. 1982
Anayasası’nın 19. maddesinin 6. fıkrasında Sözleşme’nin öngörmediği bir güvenceye yer
verilmiştir. Buna göre, kişinin yakalandığı veya tutuklandığı derhal yakınlarına bildirilir.
Gerek Sözleşme gerekse Anayasamız, kişi özgürlüğünden mahrumiyet durumlarını
sınırlı olarak saymış olduğundan, ilgili hükümlerde açıkça belirtilen durumlar dışında kişi
özgürlüğünün kısıtlanamayacağı açıktır (Kuzu 1997:179’den akt. TİHK, 2006:55).

6.5. Hükümlü ve Tutukluların Hakları
Sivil ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi (SSHUS)’nin 10. maddesine göre,
özgürlüğünden yoksun bırakılan kişiler şu haklara sahiptir:
a)
edilmelidir;

Bu kişilere insanî biçimde ve onların insan onuruna saygılı şekilde muamele

b)
Sanıklar hükümlülerden ayrı bulundurulmalı ve onlardan farklı bir rejime tabi
tutulmalıdır;
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c)

Çocuk yaştaki sanıklar ve hükümlüler, büyüklerden ayrı bulundurulmalıdır;

d)
Cezaevi rejiminin asıl amacının hükümlülerin iyileştirilmeleri ve topluma
kazandırılmaları olduğu düşünülerek, onlara buna uygun davranılmalıdır.
Bu konuda akılda tutulması gereken temel nokta, hükümlüler ve tutuklular gibi, kişi
özgürlüğünden haklı olarak yoksun bırakılmış olan kişilerin de “insan hakları”nın öznesi
olmaktan çıkmayacaklarıdır. Onlar sadece, hukuka aykırı bir eylemleri yüzünden, kanunlarda
tanımlanmış bir hak yoksunluğu ile müeyyidelendirilmiş kişilerdir. İster suçlu isterse sanık
olsunlar, onlar elbette hâlâ “insan”dırlar. Dolayısıyla, “haklarına getirilen kısıtlamalar (onların)
onurunu zedeleyici boyutlara ulaşmamalıdır.” (Kaboğlu 2002:319’dan akt. TİHK, 2006:56).
Kaldı ki, SSHUS’de belirtildiği gibi, suçluları hapsetmek her ne kadar bir cezaî müeyyide
olarak ortaya çıkıyorsa da, bu yolla onların aynı zamanda ıslah edilmesi ve topluma
kazandırılması da amaçlanmaktadır.
Bundan dolayı, fizikî mekân ve diğer şartlar bakımından cezaevleri ve tutukevlerinin
özellikleri, ceza siyasetinin bu amacıyla uyumlu olmalı; bu arada, hükümlü ve tutuklulara
insanca muamele edilmeli ve bunların insan haklarından yararlanmaları engellenmemelidir. Bu
da, her şeyden önce, hapishane ve tutukevi şartlarının hükümlü ve tutuklular için makul
olmayan ilâve kısıtlamalar ve yasaklar getirmemesini, onlara kötü muamelede
bulunulmamasını gerektirir. Özel olarak, bu yerlerdeki barınma ve sağlık şartlarının insanî
olması, ortak yaşama alanlarının bulunması, hükümlü ve tutukluların sosyal ve kültürel
ihtiyaçlarına cevap verecek mekânlar içermesi gerekmektedir.
Sözleşme’nin 5. maddesinin beşinci bendine göre, tutuklama kararına itiraz hakkını
kullanmamış olsa bile sanığın, haksız tutuklamadan dolayı tazminat isteme hakkı vardır. Ancak,
tutuklu sanığın beraat etmesi her zaman tazminata hak doğurmaz. Bunun için, tutuklama kararı
verildiği sırada bunun için haklı nedenlerin var olmaması gerekir (Donay 1982:197-98’den akt.
TİHK, 2006:57). Tutuklu sanıkların bu hakları, 1982 Anayasası’nın 19. maddesinde (7., 8. ve
9. fıkraları) düzenlenmiştir.

6.6. Özel Hayatın ve Aile Hayatının Korunması
Avrupa Sözleşmesi’nin 8. maddesi özel hayatın ve aile hayatının korunması hakkını
düzenlemiştir. Bu maddede “özel hayata ve aile hayatına saygı” başlığı altında şu hükme yer
verilmiştir (1. fıkra): “Herkes özel ve aile hayatına, konutuna ve haberleşmesine saygı
gösterilmesi hakkına sahiptir.” Anayasa ise, bu hükmün kapsamına giren hak konularını
birbirini izleyen üç ayrı maddede düzenlemiştir; özel hayatın gizliliği (m. 20), konut
dokunulmazlığı (m. 21), haberleşme hürriyeti (m. 22).
“Özel hayat” kavramı, kişinin kendi bireysel hayatını başkalarının karışmasından muaf
olarak serbestçe düzenlemesini ve yaşamasını ifade etmektedir. “Aile hayatı” ise, özel hayatın
bir parçası olarak, kişinin aile içi ilişkilerinin başkalarının müdahalesinden uzak olması
demektir. Konut da kişinin özel hayatının bir parçasıdır. Bireylerin cinsel hayatlarına,
psikolojik-psikiyatrik durumlarına ve gördükleri tedavilere ilişkin bilgiler, özel evrakları,
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yazışmaları ve sözlü iletişimleri, hayat tarzları, kimlikleri ve sırları gibi konularla ilgili
bilgilerin hepsi özel hayat kavramına dâhildir.
Sözleşme’nin uygulanması bakımından “aile” kavramı, sadece hukuki olarak kurulmuş
aileyi değil, fakat hukuki niteliği bulunmayan birlikte yaşama durumlarını da kapsar (Anayurt
2004:115-16). Özel alanlarını kısmen veya tamamen başkalarının bilgisine açıp açmamak veya
başkalarını bu alana dâhil edip etmemek, prensip olarak, kişilerin kendi takdirinde olan bir konu
olarak kabul edilir.
Ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin içtihadına göre, 8. maddenin sağladığı
korumadan, tüzel kişiliğe sahip olsun olmasın, “hükümet dışı kuruluşlar” veya “insan
toplulukları” da yararlanır (Gölcüklü ve Gözübüyük 2002:331).
1982 Anayasası’nın 20. maddesindeki düzenleme de Sözleşme’nin 8. maddesi hükmüne
paraleldir. Şu var ki, 20. maddenin ikinci fıkrası özel hayata müdahaleye cevaz verdiği benzer
durumlarda hakim kararını şart koşmaktadır. Aynı güvence kişinin üstünün, özel evrak ve
eşyasının aranmasında ve bunlara el konmasında da geçerlidir. Ancak, hakim kararı şartına
“gecikmesinde sakınca bulunan haller” bakımından istisna getirilmiş ve 24 saat içinde hakim
onayına sunulmak kaydıyla “yetkili merci”in yazılı emri yeterli görülmüştür (TİHK, 2006:58).

6.7. Konut Dokunulmazlığı Hakkı
Sözleşme’nin 8. maddesinde özel hayata saygı çerçevesinde yer verilmiş olan “konuta
saygı” hakkını 1982 Anayasası “konut dokunulmazlığı” adı altında müstakil bir maddede (m.
21) düzenlemiştir. Konut, kişilerin özel hayatlarının geçtiği mekânlar ile ticarî veya meslekî
hayatlarını sürdürdükleri yerlerdir. Dolayısıyla, meselâ 8. maddenin ikinci fıkrasına aykırı
olarak yapılan bir kamulaştırma, konuta saygı yükümlülüğünün ihlâli anlamına gelir (Anayurt
2004:117). Kişilerin evlerinden çıkarılarak başka bir yere götürülmeleri ve evlerine
dönmelerinin engellenmesi de Avrupa İnsan Hakları Komisyonu tarafından konuta saygı
hakkının ihlâli sayılmıştır (Gölcüklü ve Gözübüyük 2002. 340).
Konut dokunulmazlığına müdahale edebilmenin şartları Sözleşme’nin 8. maddesinin
ikinci fıkrasında belirtilen -ve yukarıda açıklanmış olan- hususlardır. Anayasa’nın bu konudaki
düzenlemesi de (m. 21/2), özel hayata saygı hakkına müdahale edebilmeyi aynı şartlara
bağlamıştır (TİHK, 2006:59).

6.8. Haberleşme Özgürlüğü
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin “özel hayata ve aile hayatına saygı” ile ilgili 8.
maddesi, diğerleri yanında, özel yazışma ve haberleşmelerin de gizliliğinin korunmasını
öngörmektedir. Sözleşme organlarının yorumuna göre, mektuplara el konulması ve açılması
veya telefon konuşmalarının dinlenilmesi veya kaydolunması yanında, haberleşmenin
engellenmesi de, 8. maddedeki anlamında haberleşme özgürlüğünü ihlâl eder (Gölcüklü ve
Gözübüyük 2002:342). Anayasa ise, bu konuyu “haberleşme hürriyeti” başlıklı 22. maddesinde
ayrı olarak düzenlemiştir.

116

Haberleşme özgürlüğü hakkının sınırlanmasında da aynı maddenin 2. fıkrasında
belirtilen esaslar geçerlidir. 1982 Anayasası’nda durum aynı şekilde düzenlenmiş olmakla
birlikte, 22. maddesinin üçüncü fıkrasında, kamu kurum ve kuruluşları bakımından
haberleşmenin sınırlanmasında bu esaslardan ayrılmanın mümkün olduğuna ve bu durumların
kanunla gösterileceğine ilişkin ayrı bir hüküm de yer almaktadır (TİHK, 2006:59).

6.9. İfade Özgürlüğü
İfade özgürlüğü anayasal demokrasilerin temel taşlarındandır. En geniş anlamda ifade
özgürlüğü bir düşünce, inanç, kanaat, tutum veya duygunun barışçı yoldan açığa vurulmasının
(izharının) veya dış dünyada ifade edilmesinin serbest olması demektir. Bundan da
anlaşılabileceği gibi, birer özgürlük kullanma biçimi olarak korunması gereken pek çok ifade
ve izhar biçimi vardır. Bu geniş anlamında ifade özgürlüğü, sözlü ve yazılı anlatım, sanatsal
icra, kişisel görünüm ve görüntü tercihi, gösteri, yürüyüş, toplantı yapma ve örgütlenme gibi
özgürlüklerin hepsini içine alır. Örneklemek gerekirse, sadece kitap, makale, deneme, roman
ve hikâye yazmak ve yayınlamak değil; fakat aynı zamanda bir resim veya heykel yapmak, bir
oyun sahnelemek, bir gösteri yürüyüşüne veya bir toplantıya katılmak, bir dernek veya topluluk
kurmak da kişisel veya toplu ifade biçimleridir.
Maaamafih, ifade özgürlüğünün bir temel hak olarak çağdaş anayasal demokrasilerin
temel taşlarından biri olduğu söylendiğinde, genellikle, bu belirtilenden daha dar anlamda bir
“ifade” kastedilir. Bu, yukarıda örneklediğimiz özgürlük kullanım biçimlerinin (kılık-kıyafet
tercihi, toplu ifade biçimleri gibi) korunması gerekmediği anlamına gelmez; burada asıl
anlatılmak istenen, dar anlamda ifade özgürlüğünün koruma altında olmasının demokrasinin
asgari, vazgeçilmez şartı olduğudur. Esasen, diğer özgürlükler, ifade özgürlüğünden bağımsız
olarak da, kendi başlarına korunmayı hak eden özgürlükler olmak itibariyle zaten ayrıca
evrensel kabul görmüş durumdadırlar. İfade özgürlüğünden yana olanlar arasında elbette bazı
görüş farklılıkları vardır; ama bunlar bir prensip uzlaşmazlığından ziyade bu özgürlüğün
kapsamı ve sınırları hakkındaki farklı anlayışlardan kaynaklanırlar.
1982 Anayasası’nın “düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti” başlıklı 26. maddesinin
birinci fıkrası Avrupa Sözleşmesi’nin 10. maddesinin birinci fıkrasına benzemekte, ancak
ondan farklı olarak ifadenin alabileceği şekilleri de belirtmektedir. Buna göre, düşünce ve
kanaatler “söz, yazı, resim veya başka yollarla” açıklanabilir. Maddenin ikinci fıkrası ise bu
hakkın sınırlanabilme nedenlerini saymaktadır. Bu hüküm, Avrupa Sözleşmesi’nde
belirtilenlere ek olarak, Cumhuriyetin temel nitelikleri, suçluların cezalandırılması ve meslek
sırlarının korunması nedenlerine de yer vermekte; buna karşılık sağlığın ve ahlâkın korunmasını
sınırlama nedenleri olarak göstermemektedir (TİHK, 2006:64-68).
İfade özgürlüğünü koruyan bazı hükümler, 1982 Anayasası’nın 27. maddesinde
düzenlenen “bilim ve sanat hürriyeti” ile, 28. ve devamı maddelerde tanımlanan “basın ve
yayımla ilgili” diğer özgürlüklerde mündemiçtir.
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6.10. Bilim ve Sanat Özgürlüğü
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bilim ve sanat özgürlüğünü, 10. maddesinde
düzenlediği ifade özgürlüğü aracılığıyla, dolaylı olarak tanımıştır. Nitekim Strasbourg
Mahkemesi 1999 tarihli bir kararında Sözleşme’nin 10. maddesinin sanatsal ifade özgürlüğünü
de içerdiğini belirtmiştir (Lawson 2003:259).
Buna karşılık T.C. Anayasası bilim ve sanat özgürlüğünü başlı başına bir hak olarak
düzenlemiştir. Nitekim, Anayasa’nın 27. maddesi bilim ve sanatı öğrenme ve öğretme ile
bilimsel araştırma yapma ve ayrıca bu faaliyetlerin ürünlerini açıklama ve yayma özgürlüklerini
güvence altına almaktadır. Bilim ve sanat özgürlüğünün sınırları 26. maddeden farklı olarak
düzenlenmiştir. Buna göre, bu özgürlük Anayasa’nın 1. (Devlet şeklinin Cumhuriyet olması),
2. (Cumhuriyetin nitelikleri) ve 3. (bütünlük, resmî dil, bayrak, millî marş, başkent)
maddelerinin değiştirilmesini sağlamak amacıyla kullanılamaz. Gerçi, maddenin ikinci
fıkrasında belirtilen sınırlar “yayma” hakkı bakımından söz konusudur, ama bilimsel araştırma
zorunlu olarak bilimsel çalışmanın sonuçlarını yaymayı da kapsar. Kamuya açıklanamadıktan
sonra bilimsel ve sanatsal faaliyet yapmanın hiçbir işlevsel değeri yoktur.
Bu sınırlama gerekçeleri ve yabancı yayınların ülkeye girişine devletin müdahale
edebilmesine izin veren son fıkra hükmü, bilim ve sanat özgürlüğüne keyfî müdahaleye açık
kapı bırakmaktadır (Arslan 2004:183). Bu sınırlamaların Avrupa Sözleşmesi organlarının ifade
özgürlüğüne ilişkin içtihadına uygun olduğu da çok şüphelidir. Çünkü, bu hüküm politik
tartışmanın alanını ciddî surette daraltmakta olup, Avrupa Mahkemesi’nin tanımladığı anlamda
“demokratik toplum”un gerekleriyle de bağdaşmamaktadır (TİHK, 2006:68).

6.11. Basın Özgürlüğü
Basın özgürlüğü ifade özgürlüğünün doğal bir uzantısı olarak Avrupa Sözleşmesi’nin
yukarıda incelenen 10. maddesinin koruma alanına girmektedir. T.C. Anayasası da, 28.
maddesinde bu özgürlüğü düzenlemiştir. Bu maddenin birinci fıkrasına göre, “basın hürdür,
sansür edilemez. Basımevi kurmak izin alma ve malî teminat şartına bağlanamaz.” Bunu
izleyen 29. madde ise, aynı güvencelerin “süreli ve süresiz yayın”lar için de geçerli olduğunu
belirtmektedir. Ancak, maddenin ikinci fıkrası uyarınca, bu yayınları çıkarabilmek için idari
makamlara bazı bilgi ve belgelerin verilmesi gereklidir. Ayrıca, 29. maddenin üçüncü fıkrası,
süreli ve süresiz yayınlarla ilgili kanunî düzenlemenin “haber, düşünce ve kanaatlerin serbestçe
yayımlanmasını engelleyici veya zorlaştırıcı siyasi, ekonomik, malî ve teknik şartlar”
koymasını da yasaklamaktadır.
Sansür, basılacak materyalin idari makamların ön denetimine tabi tutulmasını ifade
etmektedir. Sansür yasağıyla tutarlı olarak, Anayasa, basımevi kurmakta serbestlik esası
getirmiştir; yani herhangi bir makamdan izin almadan ve malî teminat göstermeden herkes
basımevi kurabilir. Bu negatif korumaya ek olarak, maddenin ikinci fıkrası devlete bu konuda
“basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirler(i) alma” şeklinde pozitif bir görev de
yüklemektedir.
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Ne var ki, 28. madde, basın özgürlüğüne çok sayıda kısıtlama getirmektedir. Her şeyden
önce, maddenin üçüncü fıkrasına göre, gerek ifade özgürlüğü (m. 26), gerekse bilim ve sanat
hürriyeti (m. 27) için getirilmiş olan kısıtlamalar basın özgürlüğü için de geçerlidir. Ayrıca,
aynı maddenin dördüncü fıkrası basın özgürlüğüne özgü olarak birtakım sınırlama nedenleri
öngörmektedir. Bu fıkra, dağıtımın “tedbir yoluyla” önlenmesine de –kimi durumlarda hakim
kararı bile olmaksızın- izin vermektedir. Bunun gibi, beşinci fıkraya göre, basın organlarına
hakim kararıyla yayım yasağı konabilir. Keza, altıncı ve yedinci fıkralar uyarınca, süreli ve
süresiz yayınların toplatılması ile zapt ve müsaderesi de mümkündür. Son olarak, süreli
yayınlar 28. maddenin son fıkrasında belirtilen nedenlerle mahkeme kararıyla “mahkûm”
edilebilir ve kapatılabilirler. Buna karşılık, 30. maddeye göre, basımevi ve eklentileri ile basın
araçlarına el konamaz veya bunlar işletilmekten alıkonamazlar.
Anayasa, kamu tüzel kişilerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme araçları karşısında
kişilerin haklarını özel olarak düzenleyen bir maddeye de yer vermiştir. Nitekim, 1982
Anayasası’nın 31. maddesine göre, kişiler ve siyasi partiler belirtilen kitle haberleşmesi
araçlarından yararlanma hakkına sahiptirler. Ayrıca, bu maddenin ikinci fıkrası, bu fıkrada
sayılan dört nedenin gerektirdiği durumlar dışında, halkın bu araçlar kanalıyla haber almasını,
düşünce ve kanaatlere ulaşmasını veya kamuoyunun serbestçe oluşmasını engelleyici yasal
düzenleme yapılmasını yasaklamaktadır (TİHK, 2006:69).

6.12. Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğü
Yerleşme ve seyahat özgürlüğü, her şeyden önce, “açık toplum” olmanın olağan
tezahürlerinden bir olarak ortaya çıkmaktadır. Bu özgürlük, kişilerin ülkenin herhangi bir
yerinde ikamet edebilme, konut edinebilme, meslekî ve sosyal bir faaliyette bulunabilme gibi
amaçlarla, bir kamu gücü tarafından engellenmeksizin bir yerden başka bir yere gidebilmesi
olarak tanımlanabilir (Korkusuz 1998:252).
Anayasa’nın 23. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarına göre yerleşme hürriyeti, suç
işlenmesini önlemek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi
gerçekleştirmek ve kamu mallarını korumak amacıyla sınırlanabilir. Seyahat hürriyeti ise,
suçların soruşturulması, kovuşturulması ve suç işlenmesini önlemek amaçlarıyla sınırlanabilir.
Maddenin dördüncü fıkrasına göre, her iki halde de sınırlamanın kanunla yapılması gerekir.
Vatandaşların seyahat hürriyeti, yurt dışına çıkma bakımından da mutlak değildir.
Nitekim, Anayasa’nın 23. maddesinin beşinci fıkrası, vatandaşların yurt dışına çıkma
hürriyetinin “vatandaşlık ödevi” veya ceza soruşturma ve kovuşturması sebepleriyle
sınırlanabileceğini öngörmektedir. Ancak, Pasaport Kanunu’nun “memleketten ayrılmalarında
genel güvenlik bakımından mahzur bulunduğu İçişleri Bakanlığı’nca tespit edilenler”e pasaport
verilmeyeceğini belirtmesi, uygulamada bu hakkın daha fazla kısıtlanmasına sebebiyet
verebilecek niteliktedir (TİHK, 2006:71).
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6.13. Örgütlenme Özgürlüğü
Örgütlenme özgürlüğü, birden fazla kişinin ortak amaçlar etrafında gönüllü olarak bir
araya gelebilmelerini ve bu amaçlarla daimî bir örgüt kurarak faaliyet yapabilmelerini ifade
etmektedir. Bu anlamda örgütlenme özgürlüğü temel bir haktır. Sivil örgütlenmenin tipik biçimi
“dernek” olduğundan, dernek kurabilme ve bu çerçevede faaliyet yapabilme hakkı örgütlenme
özgürlüğünün odağında yer alır. Genel anlamda örgütlenme özgürlüğü, ifade özgürlüğünün
kapsamı içinde yer almakla beraber, o aynı zamanda başlı başına bir haktır. Demokratik bir
devletin örgütlenme özgürlüğünü tanıması bir zorunluluktur; çünkü, ifade özgürlüğü gibi,
örgütlenme özgürlüğü de olmadan demokratik bir sistemin varlığından söz edilemez.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 11. maddesi “toplantı ve dernek kurma
özgürlüğü” başlığı altında bu hak ile ilgili esasları belirlemiştir. Maddenin birinci fıkrasında,
“herkes(in) barışçı şekilde toplanma ve çıkarlarını korumak için sendika kurmak ve sendikaya
katılmak hakkı dahil olmak üzere, başkalarıyla birlikte dernek kurma özgürlüğü hakkına sahip”
olduğu belirtilmektedir. 1982 Anayasası örgütlenme özgürlüğü çerçevesinde dernek (m. 33),
sendika (m. 51) ve “vakıf” kurma (m. 33/son) haklarını da tanımıştır. Örgütlenme özgürlüğünün
sınırlanmasıyla ilgili esaslar ise, Sözleşme’nin 11. maddesinin ikinci fıkrasında gösterilmiştir.
Bu hakkın sınırlanma nedenleri bakımından Sözleşme ile 1982 Anayasası arasında (m. 33/3,
34/2 ve 51/2) esasta bir fark yoktur. Anayasa’nın dernek hürriyetiyle ilgili 33. maddesinin
beşinci fıkrası, derneklerin kapatılmasında ayrıca prensip olarak hakim kararını gerekli
görmektedir. Bu şarttan istisna edilen özel durumlarda da, yetkili merciin faaliyetten men
kararının yirmidört saat içinde hakim onayına sunulması, aksi halde bu kararın yürürlükten
kalkacağı öngörülmüştür.
T.C. Anayasası’nın dernek kurma özgürlüğüyle ilgili 33. maddesinin ikinci fıkrasında,
hiç kimsenin bir derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamayacağı açıkça hükme
bağlanmıştır. Ancak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kişiyi belli bir sendikaya üye olmaya
zorlamanın Sözleşme’ye her zaman aykırı düşmeyebileceği kanaatindedir.
Avrupa Mahkemesi’nin siyasi partilerle ilgili genel yaklaşımını şu şekilde özetlenebilir
(Anayurt 2004:127): “Bir siyasal parti(nin) tüzük ve programındaki öneriler ve projeler ile
istemler devletin mevcut idari, sosyal, siyasal yapısı ve ilkeleriyle bağdaşmayabilir. Bu durum
onların demokrasi ilkesine aykırılı(ğı) sonucunu doğurmaz. Bir devletin mevcut anayasal
organizasyon modeliyle çatışsa da, farklı siyasal programların önerilmesi, tartışmaya açılması,
demokratik ilkeler içerisinde kalmak, bizzat demokrasiye zarar vermemek kaydıyla demokratik
toplumun özünü ifade eder. Siyasal partilere uygulanabilecek en radikal yaptırım olarak
kapatma kararı izlenen amaçla orantılı, bu amaç bakımından elverişli ve demokratik toplum
açısından zorunlu olmadıkça (bu yola) başvurulamaz. Partinin toplum, devlet ve demokrasi
bakımından gerçek bir tehlike oluşturduğunu gösteren açık, somut ve inandırıcı deliller
olmaksızın bu yaptırımın uygulanması ölçüsüz bir nitelik taşır. İsmine bakılarak kapatma gibi
bir yaptırım uygulanamaz. Tüzüğünde yer alan ifadeler şiddet içermedikçe, suç işlemeyi tahrik
ve teşvike yönelmedikçe, terörü övmedikçe, dinî ve ırkî ayrımcılığı temel almadıkça ifade
özgürlüğünden yararlanır. Elbette bu kapsama girdikleri, sanılar, tahminler veya kuşku ve
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korkularla değil somut, gerçek, inandırıcı yakın ve açık tehlike ve tehditlerle belirlenir.” (TİHK,
2006:74).

6.14. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 11. maddesi dernek ve sendika özgürlükleri
yanında toplanma özgürlüğünü de tanımıştır. Toplanma, bireylerin ortak çıkarlarını korumak
ve savunmak veya fikir alışverişinde bulunmak amacıyla önceden belli bir organizasyon
dahilinde geçici olarak bir araya gelmelerinden oluşur (Anayurt 1998:16). Avrupa
Komisyonu’na göre toplantı özgürlüğü, bir fikir veya amacı açıklamak için bireylerin kapalı
veya halka açık yerlerde toplantı, gösteri ve yürüyüş vb. şekillerde bir araya gelebilmeleri
demektir (Gölcüklü ve Gözübüyük 2002:367). Sözleşme’nin 11. maddesinde “barışçı”
toplantıdan söz edilmektedir; yani asayişi bozan toplanma hakkı yoktur. 1982 Anayasası bu
hususu “silahsız ve saldırısız toplantı” (m. 34/1) şeklinde belirtmektedir. Toplanma özgürlüğü
gerçek kişiler tarafından kullanılabileceği gibi, tüzel kişiler tarafından da kullanılabilir.
1982 Anayasası (m. 34/1) açıkça toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin izne
bağlanamayacağını belirtmektedir. Ayrıca, genel toplantı yasağı prensip olarak meşru değildir;
buna ancak olağan tedbirlerle üstesinden gelinemeyecek derecede vahim durumlarda izin
verilebilir (Ünal 2001:287).
Toplanma özgürlüğü de ifade ve örgütlenme özgürlükleri gibi demokratik toplum
bakımından vazgeçilmez önemdedir. Türkiye’de Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Kanunu’ndaki toplanma tanımında (m. 2/a) yer alan “halkı aydınlatmak ve bir kamuoyu
yaratmak” ibaresi toplanma özgürlüğünün bu işlevsel yönünü işaret etmektedir. Bununla
beraber, toplanma özgürlüğünün demokrasi bakımından önemi, bu hakkın tek işlevinin bu
olduğu anlamına gelmez (TİHK, 2006:76).

6.15. Mülkiyet Hakkı
Sözleşme’deki anlamında “mal ve mülk” (possessions) deyimi sadece fizikî varlığa
sahip menkul ve gayrı menkul malları değil; fakat aynı zamanda, parasal bir değere sahip olmak
kaydıyla, fizikî varlığı bulunmayan hak ve menfaatleri, mameleke dahil olan her türlü aktif ile
malî ve ekonomik değerleri de kapsamaktadır. Telif hakları, patentler, markalar gibi fikrî
mülkiyet hakları da Protokol’ün 1. maddesinin kapsamına girmektedir. Buna karşılık, bu madde
sadece halen mevcut bir hakkı koruduğundan, mal ve mülk edinme hakkını güvence altına almış
değildir (Gölcüklü ve Gözübüyük 2002:418-419; Çoban 2004:145-46, 149-50).
T.C. Anayasası mülkiyet hakkını ilk bakışta Sözleşme’den daha geniş olarak koruma
altına almış görünmektedir. Nitekim, Anayasa’nın 35. maddesi miras hakkını da mülkiyet
hakkının kapsamı içine almıştır. Ayrıca, 30. madde basın araçlarına suç aleti oldukları
gerekçesiyle el konmasını yasaklamaktadır. Bununla beraber, Anayasa mülkiyet hakkına çok
sayıda kısıtlama da getirmiştir.
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Her şeyden önce, mülkiyet ve miras haklarını garanti altına alan Anayasa’nın 35.
maddesinin ikinci fıkrası bu hakların “kamu yararı” amacıyla sınırlanabileceğini öngörmüştür.
Buna paralel olarak, 46. madde “kamu yararının gerektirdiği hallerde” özel mülklerin
kamulaştırılmasına ve 47. madde “kamu hizmeti niteliği taşıyan” özel teşebbüslerin
devletleştirilmesine izin vermektedir. Keza, 63. maddenin ikinci fıkrasına göre “tarih, kültür ve
tabiat varlıklarının korunması” amacıyla özel mülkiyete sınırlamalar getirilebilir. Ayrıca,
“devletin hüküm ve tasarrufu altında” olan kıyılar (m. 43), tabiî servet ve kaynaklar (m. 168)
ile ormanlar (m. 169) üzerinde mülkiyet hakkı söz konusu olmadığı gibi, topraksız köylüye
toprak dağıtımı için de toprak mülkiyetine sınır getirilebilir (m. 44). Son olarak, devletin
planlama (m. 166) ve piyasaları denetleme ve düzenleme (m. 167) yetkileri de zorunlu olarak
mülkiyet hakkına kısıtlamalar içerir.
1982 Anayasası’nın mülkiyet hakkıyla ilgili düzenlemesinin daha ilginç yanı, 35.
maddenin son fıkrasında, mülkiyet hakkının “toplum yararına” aykırı olarak
kullanılamayacağını öngörmüş olmasıdır. Bu hüküm şu bakımdan ilginçtir: Mülkiyeti toplum
yararına aykırı olarak kullanmama şartı, mülkiyet hakkının “kamu yararı” amacıyla -ve
kanunla- sınırlanabilmesinden bağımsızdır. Bu hüküm mülkiyet hakkının hangi kapsamda
tanındığını göstermektedir; yani bu hak daha baştan “toplum yararı”yla sınırlanmış olarak
tanınmaktadır. Bu hükmün sakıncalı bir yanı da vardır. Çünkü, mahkemeler bu hükme
dayanarak, kanuna dayanan meşru bir sınırlama niteliğinde olmasa bile, bu hakka yapılan keyfî
bir müdahaleyi, müdahale edilen mülkün “toplum yararına” uygun kullanılmadığı gerekçesiyle
onaylamasının önünü açık bırakmakta ve mahkemelere mülk sahiplerinin mülkiyet haklarını
nasıl kullanmaları gerektiğini takdir etme hakkı vermektedir (TİHK, 2006:77).

6.16. Çalışma ve Sözleşme Özgürlüğü
Çalışmayla ilgili olarak uluslararası belgelerde ve anayasalarda genellikle iki haktan söz
edilir. Birincisi bir özgürlük hakkı olarak çalışma, ikincisi ise bir pozitif hak olarak çalışma.
İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin 23. maddesi her iki hakkı da kapsayacak şekilde kaleme
alınmıştır: “Herkesin çalışma, işini serbestçe seçme, adil ve elverişli şartlarda çalışma hakkı ve
işsizlikten korunma hakkı vardır.”
T.C. Anayasası 48. maddesinde sözleşme serbestisi ile özel teşebbüs özgürlüğü
haklarını aynı başlık altında düzenlemiştir. Buna göre, herkes dilediği alanda çalışma ve
sözleşme özgürlüğüne sahiptir; özel teşebbüsler kurmak serbesttir.
Ancak, özel teşebbüs özgürlüğü Anayasa açısından mutlak bir hak değildir. Nitekim,
Anayasa’nın 48. maddesinin ikinci fıkrası, “millî ekonominin gerekleri” ve “sosyal amaçlar”la
bu özgürlüğe sınırlamalar getirilebileceğini belirtmektedir. Ayrıca, “çalışma hakkı”yla ilgili 49.
maddenin ikinci fıkrasının devlete yüklediği görevler, devletin çalışma hayatına, dolayısıyla
özel teşebbüs özgürlüğüne müdahale edebilmesine imkân ve izin vermektedir. Keza, 50.
maddenin öngördüğü “çalışma şartları”nın devletçe sağlanması da özel teşebbüs ve sözleşme
özgürlüklerine kimi kısıtlamalar getirilmesine dayanak oluşturmaktadır. Nihayet, 55. maddede
devlet için öngörülen “adaletli ücret”i sağlayacak tedbirleri alma yetkisi ve “asgarî ücret” tespiti
zorunluluğu da sözleşme özgürlüğü üzerinde benzer bir kısıtlayıcı etkiye sahiptir. Teşebbüs
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özgürlüğü bakımından aynı etki devletin devletleştirme (m. 47), ekonomik kalkınmayı
planlama (m. 166), piyasaları denetleme ve dış ticareti düzenleme (m. 167) yetkilerini
kullanmasının sonucunda da ortaya çıkacaktır (TİHK, 2006:78).

6.17. Adil Yargılanma Hakkı
Adil yargılanma hakkı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesinde
düzenlenmiş, T.C. Anayasası’na ise (m. 36) bu isim altında ancak 2001 değişiklikleriyle
girmiştir. 1982 Anayasası çeşitli hükümlerinde adil yargılamanın birçok gereğini tanımış ve
güvence altına almıştır. Her şeyden önce, “adil yargılanma hakkı”ndan söz eden 36. maddede
“meşru vasıta ve yollar”dan yararlanmak suretiyle herkesin dava hakkına sahip olduğunu
belirtilmiştir. Bu hükümde geçen “meşru vasıta ve yollar” ibaresinin avukat yardımından
yararlanmayı da zımnen içerdiği söylenebilir. Nitekim, Anayasa Mahkemesi de 1971 yılında
verdiği bir kararda bu noktayı belirtmiştir (Arslan 2004:177).
Anayasa ayrıca hem mahkemelerin bağımsız (m. 138) ve güvenceli (m. 139) olmalarını
öngörmekte, hem de kişilerin “kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne
çıkarılma”sını yasaklamaktadır (m. 37/1). Maamafih, buradaki “kanunî hakim” terimi “tabiî
hakim” ilkesinin gereklerini her zaman karşılamaz. Aynı şekilde, Avrupa Sözleşmesi de
maalesef “tabiî” değil “kanunî” hakimden söz etmiştir. Ayrıca, Anayasa’nın 141. maddesi
duruşmaların alenî ve mahkeme kararlarının gerekçeli olmasını şart koşmuştur. Anayasa’nın
141. maddesinin son fıkrasında, Sözleşme’nin 6. maddesindekine benzer şekilde, “davaların
mümkün olan süratle sonuçlandırılması” mahkemelerin anayasal bir ödevi olarak belirtilmiştir.
T.C. Anayasası, Sözleşme’nin 6. maddesinde temas edilmiş olmayan başka bir güvence
daha sağlamaktadır. Nitekim Anayasa’nın 38. maddesinin altıncı fıkrasında hukuka aykırı
olarak elde edilmiş bulguların delil olarak kullanılamayacağı belirtilmiş, beşinci fıkrasında ise
kişilerin kendileri veya yakınları aleyhine beyanda bulunmaya ve delil göstermeye zorlanmaları
yasaklanmıştır (TİHK, 2006:82).

6.18. Etkili Başvuru Hakkı/ Hak Arama Özgürlüğü
Hak arama özgürlüğü başlı başına bir temel hak olduğu kadar hukuk devletinin de bir
gereğidir. Bu hakkın önemi, diğer temel hakların korunmasının bir aracı olmasından ileri
gelmektedir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hak arama özgürlüğünü “etkili başvuru hakkı”
adıyla 13. maddesinde tanımıştır. T.C. Anayasası’nda ise bu hakla ilgili olarak, birisi doğrudan
doğruya “hak arama hürriyeti” (m. 36), diğeri ise “temel hak ve hürriyetlerin korunması”
başlığını taşıyan (m. 40) başlıca iki madde yer almaktadır.
Anayasa’nın tanıdığı, idari makamlara ve TBMM’ye başvurma hakkının (m. 74) genel
olarak bu anlamda “etkili” bir yol olduğu kolaylıkla söylenemez. Buna karşılık “dava ve
savunma hakkı”nın (m. 36/1) tipik bir etkili başvuru yolu olduğunda şüphe yoktur.
Anayasa temel hakların korunmasıyla ilgili genel bir güvence de öngörmüştür. Nitekim,
40. maddenin birinci fıkrasına göre: “Anayasa ile tanınmış hak ve hürriyetleri ihlâl edilen
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herkes, yetkili makama geciktirilmeden başvurma imkânının sağlanmasını isteme hakkına
sahiptir.” Bu hükmün, Sözleşme’nin 13. maddesinde öngörülen ulusal makamlara başvurma
hakkının bir benzeri olup, onun Türk hukuku tarafından bir teyidi niteliğindedir. Bu hüküm
genel niteliği dolayısıyla, hem idari ve siyasi (m. 74) hem de yargısal başvuru (m. 36) yollarını
kapsamaktadır (Tanör ve Yüzbaşıoğlu 2001:186’dan akt. TİHK, 2006:83).

6.19. Ayrımcılık Yasağı
Ayrımcılık yasağı hem Avrupa Sözleşmesi’nin hem de T.C. Anayasası’nın tanıdığı bir
temel güvencedir. Sözleşme’nin 14. maddesine göre: “Bu Sözleşme’de tanınan hak ve
özgürlüklerden yararlanma, özellikle cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasal veya diğer kanaatler,
ulusal veya sosyal köken, ulusal azınlığa mensubiyet, servet, doğum veya herhangi başka bir
statü gibi hiçbir nedenle ayrım yapılmaksızın sağlanır.” Ayrımcılık yasağı olarak bilinen bu
güvenceye “Sözleşme önünde eşitlik hakkı” da (Anayurt 2004:134) denebilir.
T.C. Anayasası’nın “kanun önünde eşitlik” başlıklı 10. maddesinin birinci fıkrası da
benzer bir hüküm getirmektedir. Ancak, Anayasamızın bu konuda sağladığı güvence
Sözleşme’nin öngördüğünden daha kapsamlıdır. Nitekim, Sözleşme’nin 14. maddesi bu
güvenceyi sadece kendisinin tanıdığı haklar bakımından öngörmüşken, Anayasa’nın 10.
maddesinde böyle bir kayıtlama söz konusu değildir. Dahası, 10. madde bu güvenceyi genel
olarak temel haklara da inhisar ettirmemiş olup, ilgili oldukları her konuda kanunların eşitliğe
uygun olmalarını buyurmaktadır. Buna karşılık T.C. Anayasası’nda meşru sayılmayan
ayrımcılık nedenleri, Sözleşme’ye göre daha dar tutulmuştur.
Anayasa’nın 10. maddesi eşitliği hem negatif hem de pozitif olarak tanımlamaktadır.
Buna göre, kamu makamları kişiler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç,
din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım yapamazlar. Bu kural, kişiler lehine “eşit muamele
görme” veya “ayrıma uğratılmama” hakkı doğurur. Bundan dolayı, ister hukuk normlarının
yapısından isterse uygulamanın özelliğinden kaynaklansın, hiç kimsenin hakları maddede
sayılan nedenlerden dolayı kısıtlanamaz. Bu hüküm yasama, yürütme organlarını ve kamu
idaresini olduğu kadar şüphesiz yargı mercilerini de bağlar.
Maamafih, “kanun önünde eşitlik” ilkesi atıfta bulunduğu kişi özelliklerini esas alan
kamu işlemlerinin -örneğin, kanunların ve düzenleyici işlemlerin- hiç yapılamayacağı anlamına
gelmemektedir. Hayatın zaruretleri bazen belli bir cinsle (kadınlar), bir grupla (öğrenciler) veya
bir mesleğin (hakimler) mensuplarıyla ilgili kimi özel düzenlemeler yapılmasını gerektirebilir.
Bir meslek veya toplumsal statü için özel kurallar konması gereken durumlarda, o mesleğe veya
statüye dahil olan veya girmek isteyen kişilere herkes için geçerli olmayan bazı kuralların
uygulanması kaçınılmazdır. Eşitlik ilkesinin yasakladığı ayrımcılık, bu tür özel düzenlemeler
olmayıp; özel farklılıkları ne olursa olsun, genel statüleri bakımından benzer konumda olanları
aynı kurallara tabi tutmayan ayrımcı işlem ve muamelelerdir.
Anayasa’nın 10. maddesine 5170 No.lu Kanunla 7.5.2004 tarihinde şöyle bir ek
yapılmıştır: “Kadın ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini
sağlamakla yükümlüdür.” Bu hüküm genel olarak kadınların hukuki durumunu
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kuvvetlendirmek amacıyla getirilmiş olmakla beraber, onun 10. maddenin normatif etkisinde
bir değişiklik yaptığı söylenemez. Zira, bu ek kadınlara erkeklerden fazla hak tanımak yerine,
onların durumunu genel olarak iyileştirici sosyal tedbirler alınmasını gerektiren bir program
hükmü niteliğindedir (TİHK, 2006:85).
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Uygulamalar

Soru:
Bir etnik gruba mensup bir kişinin bütün dünyaya eşit olduğunu iddia etmek ülkemizde
yasal açıdan suç teşkil eder mi? Tartışınız.
Çözüm:
Evet. Ayrımcılık yasağı Avrupa Sözleşmesi ve Türkiye’nin taraf olduğu diğer bir çok
uluslararası belgede açıkça belirtildiği gibi Anayasa’nın tanıdığı bir temel güvencedir.
Sözleşme’nin 14. maddesine göre: “Bu Sözleşme’de tanınan hak ve özgürlüklerden yararlanma,
özellikle cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasal veya diğer kanaatler, ulusal veya sosyal köken,
ulusal azınlığa mensubiyet, servet, doğum veya herhangi başka bir statü gibi hiçbir nedenle
ayrım yapılmaksızın sağlanır.” denilmektedir.
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Uygulama Soruları
1)
Bütün üst makamları atlayarak, kendi kurum yöneticisinden alabileceği bir
bilgiyi BİMER’den istemek bilgi edinme hakkı kapsamında değerlendirilebilir mi? Tartışınız.
2)
Kaldırım taşlarını söküp mağazaların camlarını kırarak eylem yapma yöntemini;
toplanma, gösteri ve yürüyüş hakkı kapsamında değerlendiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?
Bu bölümde, yaşama, yerleşme, mülkiyet, adil yargılanma gibi temel/sivil haklar ve
özgürlüklerden ondokuz tanesi, BM tarafından 1976 yılında yürürlüğe konan Sivil ve Siyasal
Haklar Uluslararası Sözleşmesi ile T.C. Anayasası’na göre karşılaştırmalı olarak ve detaylıca
ortaya konmuştur. “Düşünce, Vicdan ve Din/İnanç Özgürlüğü” maddesi, hak ihlallerinin en çok
yaşandığı bir alan olması ve hakkında fazlaca bilgi bulunması hasebiyle 7. Ünite’de müstakil
olarak ele alınacaktır.
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Bölüm Soruları
1) Sivil toplumun temelini oluşturan haklar hangileridir?
I.

Temel Haklar

II.

İnsan Hakları

III.

Sivil haklar ve özgürlükler

a)

Yalnız I

b)

Yalnız II

c)

Yalnız III

d)

I ve III

e)

II ve III

2) Tek başlarına veya başkalarıyla birlikte kendilerini gerçekleştirmelerine ve
geliştirmelerine imkân verecek şekilde, kişilere devlet karşısında korunmuş bir özel alanı
garanti eden haklardır.
Yukarıda tanımı verilen haklar aşağıdakilerden hangisidir ?
a)

Sosyal haklar

b)

Siyasi haklar

c)

Sivil haklar ve özgürlükler

d)

Temel haklar

e)

Kültürel haklar

3) “Ulusun hayatını tehdit eden kamusal tehlike halinde bile aykırı önlem (sapma
önlemi) alınamayacak olan üstün hak hangisidir?
a)

Yaşama hakkı

b)

Hükümlü ve tutukluların hakları

c)

Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı

d)

Konut dokunulmazlığı hakkı

e)

Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı
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4) Aşağıdaki haklardan hangisi ancak kişinin hayatına son verme (onu öldürme)
eylemiyle ihlâl edilebilir?
a)

Hayat hakkı

b)

Çocuk hakları

c)

Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı

d)

Konut dokunulmazlığı hakkı

e)

Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı

5) BM Sözleşmesi’nin 1. maddesinde “maddî veya manevî ağır acı vermek veya eziyette
bulunmak” olarak tanımlanan kavram hangisidir?
a)

Ötenazi

b)

İşkence

c)

Saldırı

d)

Gasp

e)

Öldürmek

6) Genellikle geçici ve arızî bir durum olup, ücretsiz olarak zorla çalıştırma anlamına
gelen kavram hangisidir?
a)

Ayni

b)

Angarya

c)

Geçicilik

d)

İşkence

e)

Rıza

7) Sivil ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi (SSHUS)’nin 10. maddesine göre,
özgürlüğünden yoksun bırakılan kişilerin sahip olmadığı hak hangisidir? ( E )
a)
edilmelidir

Bu kişilere insanî biçimde ve onların insan onuruna saygılı şekilde muamele

b)
tutulmalıdır

Sanıklar hükümlülerden ayrı bulundurulmalı ve onlardan farklı bir rejime tabi

c)

Çocuk yaştaki sanıklar ve hükümlüler, büyüklerden ayrı bulundurulmalıdır
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d)
Cezaevi rejiminin asıl amacının hükümlülerin iyileştirilmeleri ve topluma
kazandırılmaları olduğu düşünülerek, onlara bu amaca uygun davranılmalıdır
e)
Sanıklar hükümlülerden ayrı bulundurulmamalı ve onlardan farklı bir rejime tabi
tutulmamalıdır
8) Özel hayatın ve aile hayatının korunmasına dair ilkeler aşağıdakilerden hangi
seçenekte tam olarak verilmiştir?
I.

Özel hayatın gizliliği

II.

Konut dokunulmazlığı

III.

Haberleşme hürriyeti

a)

Yalnız I

b)

I ve II

c)

I ve III

d)

II ve III

e)

I , II ve III

9) Bir düşünce, inanç, kanaat, tutum veya duygunun barışçı yoldan açığa vurulmasının
(izharının) veya dış dünyada ifade edilmesinin serbest olması demektir.
Yukarıda tanımı verilen özgürlük/hak aşağıdakilerden hangisidir ?
a)

İfade özgürlüğü

b)

Bilim ve sanat özgürlüğü

c)

Basın özgürlüğü

d)

Yerleşme ve seyahat özgürlüğü

e)

Örgütlenme özgürlüğü

10) “Sözleşme önünde eşitlik hakkı” da denilebilen güvence aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Çalışma ve sözleşme özgürlüğü

b)

Adil yargılanma hakkı

c)

Etkili başvuru hakkı

d)

Hak arama özgürlüğü
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e)

Ayrımcılık yasağı

Cevaplar
1) c, 2) c, 3) a, 4) a, 5) b, 6) b, 7) e, 8) e, 9) a, 10) e.
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7. DÜŞÜNCE, VİCDAN VE DİN/ İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Bir Dine İnanma ve İnanmama Özgürlüğü
7.2. Dinin Gereklerini Yerine Getirme Özgürlüğü
7.3. Dini Tebliğ ve Telkin Etme Özgürlüğü
7.4. Dinî Öğretim ve Eğitim Özgürlüğü
7.5. Dinî İfade Özgürlüğünün Sınırları
Bu bölümde, sivil haklar ve özgürlükler arasında yer alan, ancak önemine ve alanda
üretilen bilginin yoğunluğuna binaen müstakil bir ünite halinde ele almayı uygun gördüğümüz
düşünce, vicdan ve din özgürlüğünün temel kriterleri detaylıca ele alınacaktır. Bir dine inanma
ya da inanmama, dinin gereklerini yetrine getirme, tebliğ ve telkin etme, dinî öğretim ve eğitim
ile dinî ifade özgürlüğü altbaşlıklar halinde anlatılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) İnanma özgürlüğü ile inancını ifade etme özgürlüğü arasında ne gibi farklar
olabileceğini açıklayınız.
2) Bir din ve/ya inancın tebliği ne gibi sosyal sorunlara yol açabilir? Tartışınız.
3) Dinî ifade özgürlüğü sınırlandırılabilir mi? Neden?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Klasik üçlü insan hakları
tasnifinde ilk kategoriyi
oluşturan “sivil haklar ve
özgürlükler” arasında yer
alan düşünce, vicdan ve din/
inanç hak ve özgürlükleri.

Kazanım
Düşünce, vicdan ve
din/inanç hak ve
özgürlüklerinin, BM
tarafından 1976 yılında
yürürlüğe konan Sivil ve
Siyasal Haklar Uluslararası
Sözleşmesi, Avrupa
Sözleşmesi ve T.C.
Anayasası’na göre
karşılaştırmalı olarak
incelenmesi ve kavranması.

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği

Metinler, çözümlü
problemler,
alıştırmalar ve
interaktif materyaller
ile konunun daha iyi
anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•

Düşünce özgürlüğü

•

Vicdan özgürlüğü

•

Din ve inanç özgürlüğü

•

İnanma ya da inanmama

•

İbadet özgürlüğü

•

Tebliğ

•

Telkin

•

Dinî öğretim

•

Dinî eğitim

•

Dinî ifade özgürlüğü
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Giriş
Sivil haklar ve özgürlükler arasında yer alan, ancak önemine ve alanda üretilen bilginin
yoğunluğuna binaen müstakil bir ünite halinde ele almayı uygun gördüğümüz düşünce, vicdan
ve din özgürlüğünün konusu, ilk olarak kişinin vicdanî bir kanaate sahip olması, ikinci olarak
ise bu kanaatini dışa vurabilmesidir. Başka bir ifadeyle, bu özgürlük bireylerin hem kozmikmetafizik inanç veya kanaatlerini, hem de bu dini-felsefi öncüllerin dış dünyaya yansıyan
ifadelerini korur. Şu halde, düşünce, vicdan ve kanaat özgürlüğünün birinci boyutu vicdanî
özgürlükle, ikincisi ise inancı dışa vurma veya “izhar” etmeyle ilgilidir.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 9. maddesi bu özgürlüğü düzenlemiştir.
Maddenin 1. fıkrasına göre, herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir. Bu hak din
veya inanç değiştirme özgürlüğü ile tek başına veya topluca, alenî veya özel olarak ibadet,
öğretim, uygulama ve ayin yapmak suretiyle dinini veya inancını izhar veya ifade etme
özgürlüğünü de içerir. Ancak, inanç özgürlüğünün öznesi sadece gerçek kişiler olabilirken, din
özgürlüğünden tüzel kişiler veya tüzel kişiliği bulunmayan örgütler de yararlanabilir. Nitekim
Sözleşme organlarının yorumu da aynı yöndedir (Anayurt 2004:118; Ünal 2001:230; Öktem
2002:304).
Sözleşme’nin 9. maddesinin ikinci fıkrasında ise, dinini veya inançlarını açıklama
özgürlüğünün kanunla sınırlanma esasları gösterilmiştir. Dolayısıyla, inancın dışa vurumu
sınırlanabilir, ancak ister vicdanî isterse dinî nitelikte olsun, bizatihi inanca sahip olma ve
bundan dolayı kınanmama hakkı sınırlanamaz. Nitekim, bu hak T.C. Anayasası tarafından (m.
15/2) olağanüstü dönemlerde bile dokunulamayacak haklar arasında sayılmıştır. Anayasa, 24.
maddesinde din ve vicdan özgürlüğünü esas olarak tanımış olmakla beraber, Avrupa rejiminden
kimi önemli farklılıklar da içermektedir (TİHK, 2006:59).
Düşünce vicdan ve din/inanç özgürlüğünün temel unsurlarını maddeler halinde
detaylıca ele almakta yarar bulunmaktadır.

138

7.1. Bir Dine İnanma ve İnanmama Özgürlüğü
Din ve vicdan özgürlüğünün birinci boyutunu ifade eden “bir dine inanma ve
inanmama” özgürlüğü, bireylerin istediği dine inanmakta olduğu kadar herhangi bir dine
inanmamakta da serbest olduklarını ifade eder. Buna göre, gerek inanma gerekse inanmama
tutumu, din ve vicdan özgürlüğünün koruması altındadır. Başka bir ifadeyle, din ve vicdan
özgürlüğü sadece dindarları -herhangi bir din veya mezhebe inananları- değil, aynı zamanda
dine ilgisiz veya kayıtsız olanlarla, hiç bir dine inanmayanları, şüphecileri ve tanrıtanımazları
da korur. Dinî inancı olanlar arasında din veya mezheplerine göre veya mensup oldukları dinî
cemaat veya kiliseye yahut bağımsız olmalarına göre ayrım yapılamaz.
Bu özgürlük ayrıca Sözleşme’nin 9. maddesinin birinci fıkrasında belirtildiği gibi, dinini
değiştirmeyi ve dinden çıkmayı da bir insan hakkı olarak tanır ve güvence altına alır. Din ve
vicdan özgürlüğünün bu yönü, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi (m. 18) ile, Sivil ve Siyasal
Haklar Uluslararası Sözleşmesi (m. 24) tarafından da tanınmıştır. Din ve vicdan özgürlüğü
hakkının buna bağlı olarak sağladığı somut güvence, devletin dinî-vicdanî inançları veya
kanaatleri nedeniyle bireyleri herhangi bir şekilde kınamasını, hak mahrumiyetine ve ayrımcı
muameleye maruz bırakmasını ve inancını değiştirmek için onlara baskı yapmasını yasaklar.
Din ve vicdan özgürlüğü prensip olarak devletin bir dini benimsemesi veya
resmîleştirmesi ile bağdaşmaz. Ancak, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu, zorunlu katılma
istenmemesi veya isteyerek ayrılmanın mümkün olması şartıyla bir “devlet dini”nin varlığını
9. maddeye aykırı bulmamıştır. Aynı hüküm, muaf tutulma imkânının tanınması şartıyla,
zorunlu “din bilgisi” dersi bakımından da geçerlidir (Gölcüklü ve Gözübüyük 2002:350).
Komisyona göre, Sözleşme’ye aykırılık oluşturan husus, bir devlet kilisesinin varlığı değil,
böyle bir kiliseye mensubiyet zorunluluğudur (Öktem 2002:322). Amerika Birleşik Devletleri
Yüksek Mahkemesi 1943 yılında kişilerin dinî inançlarına aykırı resmî törenlere (bu örnekte:
“bayrak selamlama”ya) katılmaya zorlanamayacağına karar vermiştir (Barnum 1993:116-17).
Vicdan özgürlüğü de, şüphesiz Sözleşme’nin 9. maddesinin koruması altındadır.
Vicdanî inanç veya kanaat de, varoluşa ve hayatın anlamına ilişkin olmakla beraber, kökeni
bakımından dinî olmayan, felsefî veya başka türden derin inaçları ifade eder.
Vicdan ve din özgürlüğü T.C. Anayasası tarafından da prensip olarak tanınmıştır.
Anayasa’nın 24. maddesinin birinci fıkrası şöyle demektedir: “Herkes vicdan, dinî inanç ve
kanaat hürriyetine sahiptir.” Aynı maddenin üçüncü fıkrasına göre de kimse dinî inanç ve
kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz ve bunlardan dolayı kınanamaz ve suçlanamaz. Maddede,
Avrupa Sözleşmesi’nin 9. maddesindeki gibi, bu özgürlüğün sınırlanmasına ilişkin herhangi bir
hüküm yer almamaktadır. Böylece bizim Anayasamıza göre de dinî inanç ve vicdan özgürlüğü
mutlak koruma altındadır. O kadar ki, Anayasa’nın 15. maddesinde bu hak, olağanüstü
dönemlerde bile dokunulması yasaklanmış olan haklar arasında sayılmıştır (TİHK, 2006:60).

7.2. Dinin Gereklerini Yerine Getirme Özgürlüğü
Din ve vicdan özgürlüğü sadece bireylerin inançlarını ve vicdanî kanaatlerini güvence
altına almakla gerçekleşmiş olmaz; ayrıca inananların gerek bireysel hayatlarında gerekse
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toplumsal ilişkilerinde, dinî inançlarının gerektirdiği şekilde davranma özgürlüklerinin de
garanti edilmesini gerektirir. Ancak, Sözleşme organlarına göre, bu özgürlük konusu
bakımından mutlak değildir; yani bir din veya inancın gerekli kıldığı veya ilham ettiği her
hareketi korumaz. Meselâ, bir eylem bizatihi dinî inancın doğrudan bir tezahürü olmayıp,
sadece bu inancın telkin ettiği bir davranış şekli ise, bu 9. maddenin koruması altında değildir
(Gölcüklü ve Gözübüyük 2002:348,351; Öktem 2002:324).
Dinin gerekleri, başlıca, bireysel ve toplu ibadetler ile dinî ayinlerden oluşur. Ayrıca,
dinin inanan kişiye yüklediği toplum hayatıyla ilgili ödevler de böyledir. Din ve vicdan
özgürlüğünün inananlara sağladığı koruma, 9. maddenin birinci fıkrasından da anlaşıldığı gibi,
ibadet ve ayinlerin alenî –yani, kamu önünde- yapılabilmesini de kapsar. İbadet hakkı,
mü’minlere açık ibadethanelere sahip olma hakkını ve ibadethanelerin dışarıdan gelecek
rahatsız edici müdahalelere karşı dokunulmazlığını da kapsar (Öktem 2002:334).
1982 Anayasası, “ibadet, dinî ayin ve tören” özgürlüğünü ilke olarak tanımış olmakla
beraber (m. 24/2), bu özgürlüklerin kullanımının “hakların kötüye kullanımı” şeklinde
olamayacağı hükmünü getirmiştir. Hakların kötüye kullanılmasını tanımlayan 14. maddeyle
birlikte düşünüldüğünde, bunun açık anlamı, bu özgürlüklerin “laik Cumhuriyeti” ortadan
kaldırma amacıyla kullanılmalarının yasak olmasıdır (TİHK, 2006:61).

7.3. Dini Tebliğ ve Telkin Etme Özgürlüğü
Kişinin dinî inancını yaymak üzere başkalarına tebliğ ve telkinde bulunabilmesi, inancın
izharı çerçevesinde din ve vicdan özgürlüğünün kapsamına girer. Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi Yunanistan’a karşı verdiği bir kararda dinî telkinin “ikna” etme hakkını da
kapsadığını belirtmiştir (Kokkinakis v. Greece, 25.5.1992). Herhangi bir dinî inancın yayılması
amacıyla yürütülen propaganda faaliyetlerinin yasaklanması ve/veya cezaî müeyyideye
bağlanması, din ve vicdan özgürlüğüne aykırıdır. Bu güvence, ABD Yüksek Mahkemesi’ne
göre geleneksel semavî dinler dışındaki (Yahova Şahitliği vb.) inanç sistemleri için de
geçerlidir. Çünkü, devlet neyin “din” veya “dinî” olup, neyin olmadığı konusunda karar
vermeye yetkili değildir. Mahkeme bağış toplama kampanyası yürüten “Varım” (“I am”)
dininin mensuplarının kovuşturulmasıyla ilgili olarak 1944 yılında verdiği bir kararda (United
States v. Ballard), jürinin, sanıkların inancının sahici mi yoksa sahte mi olduğuna karar
veremeyeceğini belirtmiş ve şöyle demiştir: “İnsanlar kanıtlayamayacakları şeylere
inanabilirler, (dolayısıyla) dinî doktrin ve inançlarını kanıtlamak zorunda değildirler.” (O’Brien
1995:748).
Bu konuda T.C. Anayasası’nda herhangi bir hüküm veya ibare yer almamakla beraber,
dinî tebliğ ve telkin özgürlüğünün Türk hukuku açısından da din ve vicdan özgürlüğü hakkının
doğal bir parçası olduğu açıktır. Dolayısıyla, kişinin dinini tebliğ ve telkin etme özgürlüğü
konusunda, Türkiye’de de Avrupa Sözleşmesi hukuku geçerli olacaktır (TİHK, 2006:62).
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7.4. Dinî Öğretim ve Eğitim Özgürlüğü
Avrupa Sözleşmesi’nin 9. maddesinde olduğu gibi, Evrensel Bildiri başta olmak üzere
bütün uluslararası hukuk belgelerinde din ve vicdan özgürlüğünün “öğretim” hakkını da
içerdiği hüküm atına alınmıştır. Öğretim özgürlüğü, kamu okulları yanında, dinî ağırlıklı
olanları da dahil olmak üzere, her türlü özel eğitim kurumunun kurulup işletilmesinin serbest
olmasını gerektirir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Sözleşme’nin 9. maddesinde yer alan
“öğretim” kelimesinin kastının okullardaki dinî eğitim faaliyetlerinden daha geniş olduğuna
hükmetmiştir. Mahkemeye göre, “9. madde anlamında dini(ni) izhar etme özgürlüğü... ilke
olarak başkalarını ‘öğretim’ yoluyla ikna etme hakkını (da) içerir; aksi takdirde 9. maddenin
öngördüğü ‘dinini veya kanaatini değiştirme özgürlüğü’ hükümsüz, ölü bir ifadeden ibaret
kalacaktır” (Öktem 2002:332). Sözleşme’nin 1 Nolu Ek Protokolü’nün 2. maddesi, devletin
eğitim-öğretim görevini yerine getirirken ebeveynin bu eğitim-öğretimin kendi dinî ve felsefî
inançlarına göre yapılmasını sağlama haklarına saygı göstermesi gerektiğini belirtmektedir. Bu
konu aşağıda “eğitim ve öğrenim hakkı” başlığı altında ayrıca ele alınacaktır.
Devlet okullarında din eğitim-öğretimi, ancak isteğe bağlı olarak yapılması halinde bu
özgürlükle uyuşabilir; kimse kendi dinî inancına veya vicdanî kanaatine aykırı olarak din
eğitimi almaya zorlanamaz. Ancak, belli bir din ve/ veya mezhebin eğitimi şeklinde olmamak
kaydıyla, dinler ve ahlakî öğretiler hakkında genel kültür bilgisi veren derslerin müfredatta yer
alması, din ve vicdan özgürlüğüne aykırı değildir. Nitekim, Amerikan Yüksek Mahkemesi,
1963 tarihli bir kararında “laik bir eğitim-öğretim programının kapsamı içinde objektif olarak
yer alması durumunda” böyle bir dersin din ve vicdan özgürlüğüne aykırı olmadığı sonucuna
varmıştır (O’Brien 1995:681).
Buna karşılık, kamu okullarında öğrencilere bir dinin ibadet şekillerinin uygulatılması,
genel “bilgi verme” niteliğindeki faaliyetler olarak görülemez; bu tür etkinlikler, öğrencileri
belli bir din doğrultusunda veya dinî doğrultuda- “eğitmek” anlamına geleceğinden, din ve
vicdan özgürlüğüne aykırı olur. Bundan dolayı, Amerika Birleşik Devletleri’nde kamu
okullarında toplu dua yaptırılmasına ilişkin kimi eyaletlerdeki uygulamalar Yüksek Mahkeme
tarafından anayasaya aykırı bulunmuştur. Mahkemeye göre, “yurttaşların, devlet desteğiyle
dinin icrasına tabi kılınmaları, özgür bir toplumun göstergesi olan vicdan ve dinî inanç alanının
dokunulmazlığını korumak ve ona saygı göstermek yükümlülüğünden devletin cayması”
anlamına gelir (Barnum 1993: Chapter 8).
Konu bizim Anayasamız açısından ele alındığında, 24. madde ilk ve orta dereceli devlet
okullarında “din kültürü ve ahlâk öğretimi”nin zorunlu dersler arasında yer alacağını
öngörmüştür. Bu hüküm, derslerin içeriğinin çoğulculuğu gözetmesi ve belli bir dinî inancın
aşılanması niteliğinde olmaması kaydıyla, Avrupa standartlarıyla bağdaşabilir. Anayasa ayrıca,
devlet okullarındaki zorunlu “din kültürü ve ahlâk” dersine ilâveten, isteğe bağlı olarak din
eğitim ve öğretimi yapılması yolunu da açık bırakmıştır. Bu hüküm, devletin isteyene seçimlik
ders olarak daha fazla dinî bilgi vermesini gerektirmektedir. İsteğe bağlı seçimlik ders imkânı
ayrıca tanındığına göre Anayasa’da yer alan zorunlu din dersi ile amaçlanan husus, herhangi
bir dini inancın benimsetilmesi değil, tüm dini inanç ve yaklaşımlar ile ilgili, çoğulcu nitelikte
gerçek bir “kültür” dersi verilmesidir.
141

Buna karşılık, Anayasa, devlet okullarının dışında din eğitimi ağırlıklı özel eğitim
kurumlarının kurulmasına açıkça izin vermiş değildir. Bununla beraber, 24. maddenin, din ve
ahlâk eğitim ve öğretiminin “Devletin gözetim ve denetimi altında” yapılacağını belirten 4.
fıkrasının ilk cümlesi böyle bir imkânı açık bırakmış sayılabilir. Maddenin böyle anlaşılması
halinde, “devletin gözetim ve denetimi”ne tabi olmak kaydıyla, özel din öğretimi kurumlarının
kurulmasına bir engel yoktur. Anayasa’nın 42. maddesinin altıncı fıkrasının özel ilk ve orta
dereceli okulların kurulmasına izin verdiği gerçeği de, bu yorumu teyit eden bir kanıttır (TİHK,
2006:62-63).

7.5. Dinî İfade Özgürlüğünün Sınırları
Avrupa Sözleşmesi’nin 9. maddesinin ikinci fıkrasına göre, dinî ifade özgürlüğü kamu
güvenliği, kamu düzeni, genel sağlık, genel ahlâk ve başkalarının hak ve özgürlüklerini koruma
amaçlarıyla sınırlanabilir. Ancak bu sınırlamaların kanunla ve demokratik bir toplumda zorunlu
olduğu ölçüde yapılması gerekmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne göre, başka
özgürlükler yanında, inanç ve din özgürlüğü de demokrasinin temel taşlarındandır.
T.C. Anayasası’nın din ve vicdan özgürlüğüyle ilgili 24. maddesi ise, Sözleşme’dekine
benzer bir sınırlama nedenleri listesi içermemekte, buna karşılık ikinci fıkrasında “ibadet, dinî
ayin ve tören” özgürlüğünün kötüye kullanılmasını yasaklamaktadır. Ayrıca, maddenin üçüncü
fıkrasında, “kimsenin ibadete, dinî ayin ve törenlere katılmaya zorlanamayacağı”
belirtilmektedir.
Bizim Anayasamızın din özgürlüğüne getirdiği başka bir sınırlama daha vardır ki, bu da
“dinin istismarı” olarak nitelediği kimi faaliyetleri yasaklamış olmasıdır. Nitekim 24. maddenin
son fıkrasında şöyle denmektedir: “Kimse, Devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel
düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasi veya kişisel çıkar yahut nüfuz
sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun, dini veya din duygularını yahut dince kutsal
sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz.” (TİHK, 2006:64).
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Uygulamalar
Soru:
T.C. Anayasası’nda din ve inançla ilgili kısıtlamalar var mıdır?
Çözüm:
T.C. Anayasası’nın din ve vicdan özgürlüğüyle ilgili 24. maddesinin ikinci fıkrasında
“ibadet, dinî ayin ve tören” özgürlüğünün kötüye kullanılmasını yasaklamaktadır. Ayrıca,
maddenin üçüncü fıkrasında, “kimsenin ibadete, dinî ayin ve törenlere katılmaya
zorlanamayacağı” belirtilmektedir.
Keza “dinin istismarı”nı önlemek amacıyla 24. maddenin son fıkrası şöyle
düzenlenmiştir: “Kimse, Devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini kısmen
de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasi veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla
her ne suretle olursa olsun, dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar
edemez ve kötüye kullanamaz.” (TİHK, 2006:64).
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Uygulama Soruları
1) Bir dine ya da inanca sahip olma hürriyeti kişinin sadece iç dünyasında olup biten bir
süreç midir?
2) Ebevyenin çocuklarına kendi din ve inanç tercihleri doğrultusunda dinî eğitim
aldırması çocuk haklarını ihlâl eder mi?
3) Devletler din ve inancın tebliğinde topluma ve insanlara sınırlama koymalı mıdır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?
Bu bölümde, sivil haklar ve özgürlükler arasında yer alan, ancak önemine ve alanda
üretilen bilginin yoğunluğuna binaen müstakil bir ünite halinde ele almayı uygun gördüğümüz
düşünce, vicdan ve din özgürlüğünün temel kriterleri detaylıca ele alınacaktır. Bir dine inanma
ya da inanmama, dinin gereklerini yetrine getirme, tebliğ ve telkin etme, dinî öğretim ve eğitim
ile dinî ifade özgürlüğü altbaşlıklar halinde ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin, din ve vicdan özgürlüğüyle ilgili maddesi
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

3. Madde

b)

5. Madde

c)

6. Madde

d)

8. Madde

e)

9. Madde

2)
Aşağıdakilerden hangisi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ilgili maddesinin
güvence altına aldığı haklardan değildir?
a)

Kişinin istediği dine inanma hakkı

b)

Kişinin tanrıya inanmama hakkı

c)

Kişinin inançlarının telkin ettiği davranışların tamamını gerçekleştirebilme

d)

Kişinin dinini değiştirme hakkı

e)

Kişinin tanrıya inanıp, herhangi bir dine mensup olmama hakkı

hakkı

3)
aykırıdır?

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ilgili maddesine

a)

Devletin belirli bir dininin olması

b)

Talep edildiği taktirde muaf olabilmek şartıyla zorunlu din dersi

c)

Vicdan özgürlüğü

d)

Dini yaymak için yapılan propagandaların yasaklanması

e)

Tanrının varlığını ve dinleri inkâr etmek

4)
ABD Yüksek Mahkemesinin “Varım” (“I am”) dininin mensuplarının
kovuşturulmasıyla ilgili olarak 1944 yılında verdiği bir kararda aşağıdaki sonuçlardan
hangisine varılmıştır?
a)
İnsanlar kanıtlayamayacakları şeylere inanabilirler, dinî doktrin ve inançlarını
kanıtlamak zorunda değildirler
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b)
İnsanlar diledikleri dine inanabilirler, onları başka bir şeye inanmak için
zorlamak suçtur
c)
Toplumun kafasını karıştırmak için başlatılan, diğer dinlere tepki olarak çıkmış
dini hareketler suç teşkil eder
d)
Mevcut dinler dışında yeni din uydurduğu kanıtlanmış kişiler 6 ay – 3 yıl
arasında hapis cezasına çarptırılır
e)

Toplum içinde başkalarını rencide edecek şekilde din propagandası yapmak

suçtur
5)
Amerikan Yüksek Mahkemesi, 1963 tarihli bir kararında din öğretimiyle ilgili
aşağıdaki kararlardan hangisine varmıştır?
a)

Devlet okullarında herhangi bir dinin öğretilmesi yanlıştır

b)
Laik bir eğitim-öğretim programının kapsamı içinde objektif olarak yer alması
durumunda din dersi, din ve vicdan özgürlüğüne aykırı değildir
c)
Herhangi bir eğitim kurumunda din öğretimi yapıldığı tespit edildiği taktirde
eğitim kurumu kapatılır ve yetkililere yaptırım uygulanır
d)
Devler okullarındaki din dersini kimlerin vereceğini eğitim kurumunun
yetkilileri belirleyebilir
e)

Devlet okullarında, talep olduğu taktirde belirli bir dinin öğretilmesi zorunludur

6)
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ilgili maddesince dinî ifade özgürlüğü
aşağıdaki sebeplerden hangileri için sınırlandırılabilir?
I-

Kamu güvenliği

II-

Genel ahlâk

III-

Başkalarının hak ve özgürlüklerini koruma

IV-

Aşırı dindarlığın yayılmasını engelleme

a)

I-II

b)

I-III

c)

I-II-III

d)

I-III-IV

e)

I-II-III-IV
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7)
ilgilidir?

T.C. Anayasası’nın 24. Maddesi’nin son fıkrası aşağıdakilerden hangisiyle

a)
Dince
kullanılamayacağı

kutsal

sayılan

şeylerin

istismar

edilemeyeceği

b)

Kişilerin, kamusal alanlarda özgürce ibadet edebileceği

c)

Tanrıya inanma ve inkâr etme özgürlüğünün olduğu

d)

İslam dininin bayramlarının resmi tatil olduğu

ve

kötüye

e)
İşverenlerin, çalışanlarına dinî vecibelerini yerine getirebilmeleri için gerekli
şartları sunmalarının gerekli olduğu

Cevaplar
1) e, 2) c, 3) d, 4) a, 5) b, 6) c, 7) a
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8. SİYASİ HAKLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Vatandaşlık Hakkı
8.2. Bilgi Edinme Hakkı
8.3. Dilekçe Hakkı
8.4. Seçme ve Seçilme Hakları
8.5. Siyasi Faaliyette Bulunma Hakkı
Bu bölümde, insan hakları hukukundaki klasik üçlü tasnifte ikinci kategoriyi oluşturan
“siyasi haklar” arasında yer alan; vatandaşlık, bilgi edinme, dilekçe, seçme-seçilme ve nihayet
siyasi faaliyette bulunma hakları müstakil başlıklar halinde detaylıca anlatılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Bir ülkenin herhangi bir vatandaşını vatandaşlıktan çıkarma hakkı olabilir mi?
2) Bir vatandaşın uyruğunu değiştirme talebinin önüne ne gibi meşru engeller
konabilir?
3) Seçme ve seçilme hakkı ile siyasi faaliyette bulunma hakkı arasında ne gibi
farklılıklar söz konusu olabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Klasik üçlü insan hakları
tasnifinde ikinci kategoriyi
oluşturan “siyasi haklar”

Kazanım
İnsan hakları hukukundaki
klasik üçlü tasnifte ikinci
kategoriyi oluşturan “siyasi
haklar” arasında yer alan;
vatandaşlık, bilgi edinme,
dilekçe, seçme-seçilme ve
nihayet siyasi faaliyette
bulunma haklarının, BM
tarafından 1976 yılında
yürürlüğe konan Sivil ve
Siyasal Haklar Uluslararası
Sözleşmesi ile T.C.
Anayasası’na göre
karşılaştırmalı olarak
incelenmesi ve kavranması.

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği

Metinler, çözümlü
problemler,
alıştırmalar ve
interaktif materyaller
ile konunun daha iyi
anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•

Siyasi haklar

•

Vatandaşlık

•

Bilgi edinme hakkı

•

Dilekçe hakkı

•

Seçme ve seçilme hakkı

•

Siyasi faaliyette bulunma hakkı

•

Siyaset yasağı

•

Parti kapatma
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Giriş
Siyasi haklar kişilerin siyasal bir toplumun üyesi olmalarını ve toplumun yönetimine
katılmalarını sağlayan, bu nitelikleri dolayısıyla da demokrasinin temelini oluşturan haklardır.
Bu gruba giren hakların bir kısmı nitelik bakımından sivil hakların -başta ifade ve örgütlenme
özgürlüklerinin- siyasal alandaki uzantıları olarak görülebilirler. Esasen genel bir güvenceli
sivil haklar rejiminin bulunmadığı yerde demokratik siyasetin zemininin var olduğu
söylenemez.
Bu bölümde insan hakları hukukundaki klasik üçlü tasnifte ikinci kategoriyi oluşturan
“siyasi haklar” arasında yer alan; vatandaşlık, bilgi edinme, dilekçe, seçme-seçilme ve nihayet
siyasi faaliyette bulunma hakları müstakil başlıklar halinde anlatılacaktır.
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8.1. Vatandaşlık Hakkı
Vatandaşlık, belli bir devletle kişi arasındaki karşılıklı hak, görev ve yükümlülük
ilişkilerini belirleyen hukuki bağı ifade etmektedir (Aybay 2000:179). İnsan Hakları Evrensel
Bildirisi’nin 15. maddesi herkesin bir “uyrukluğa hakkı” olduğunu ve kimsenin bu haktan keyfî
olarak yoksun bırakılamayacağını belirtmektedir. Bu hüküm keza kişinin uyrukluğunu
değiştirme hakkını da tanımaktadır. Ayrıca, Vatansızlığın Azaltılmasına İlişkin BM Sözleşmesi
1975 yılında yürürlüğe girmiştir. Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi buna ek olarak, başka bir
devletin uyrukluğuna sahip olmaması halinde herkesin ülkesinde doğduğu devletin
uyrukluğuna hak kazanacağını belirtmektedir.
Buna karşılık Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi uyrukluk veya vatandaşlık hakkına
açıkça yer vermiş değildir. Ancak, Sözleşmeye Ek 4 Nolu Protokol vatandaşlara iki güvence
getirmiştir. Protokol’ün 3. maddesine göre, vatandaşlar sınırdışı edilemez ve kendi ülkelerine
girme hakkında yoksun bırakılamazlar. Vatandaşlık kavramı, her şeyden önce, devletin
vatandaşlarına kendi ülkesinde yerleşme hakkı vermesini gerektirmektedir (Arslan 2004:151).
Bunun bir sonucu da, Anayasa’nın 38. maddenin son fıkrasında belirtildiği gibi, vatandaşların
suç sebebiyle yabancı bir ülkeye verilememesidir.
T.C. Anayasası vatandaşlıkla ilgili esasları 66. maddesinde belirtmiştir. Bu maddenin
ikinci fıkrası vatandaşlık hakkını soy esasına göre tanımaktadır. Buna göre, Türk vatandaşı
olmak için Türk babanın veya Türk ananın çocuğu olarak doğmak gerekir. Dolayısıyla,
Türkiye’de doğmuş olsa bile, anası veya babası Türk vatandaşı olmayan çocuk Türk
vatandaşlığına hak kazanamaz. Bununla beraber, Türk Vatandaşlığı Kanunu (m. 4), istisnaî
olarak, bu durumda olan çocukların herhangi bir vatandaşlığı kazanamamaları halinde
doğumdan itibaren Türk vatandaşı olacaklarını ve Türkiye’de bulunmuş çocukların, aksi sabit
olmadıkça, Türkiye’de doğmuş sayılacaklarını belirtmektedir. Öte yandan, Anayasa’ya göre
(m. 66/3) şartlarının kanunla belirtilen durumların var olması halinde doğum dışı nedenlerle de
Türk vatandaşlığı kazanılabilir.
Vatandaşlık hakkı bakımından belki daha da önemli olan husus vatandaşlığın
kaybedilmesidir. Vatandaşlığın bir temel hak olması, vatandaş olan bir kimsenin keyfî olarak
bu haktan yoksun bırakılmamasını zorunlu kılar. Anayasa’nın 66. maddesinin üçüncü fıkrası
vatandaşlığın hangi hallerde kaybedileceğinin kanunda gösterileceğini belirtmiştir. Ancak,
maddenin dördüncü fıkrasına göre “vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça”
kimse vatandaşlıktan çıkarılamaz. Maamafih, günümüzde birçok başka hakkın veya imkânın
varlığının “vatandaşlık”a bağlı olduğu gerçeği karşısında, “vatana bağlılıkla bağdaşmayan
eylem” kavramının çok dar yorumlanması zorunludur (Eroğul, 1991:83). Söz konusu maddenin
son fıkrası ise vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili işlemlere karşı yargı yolunun kapatılamayacağını
belirtmektedir.
Evrensel Bildiri’nin tanıdığı “uyrukluğunu değiştirme” hakkı Türkiye’de anayasal
olarak değilse de yasal olarak kısmen tanınmıştır. Nitekim, Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 20.
maddesine göre, kişiye kendi isteği üzerine Türk vatandaşlığından çıkma ve başka bir devletin
vatandaşlığını kazanma izni verilebilir (TİHK, 2006:87).

155

8.2. Bilgi Edinme Hakkı
Bilgi edinme hakkı, kişinin, kamusal faaliyetler ve -başta kendisiyle ilgili olanlar olmak
üzere- kamu işlemleri hakkında resmî makamlar tarafından bilgilendirilmeyi talep edebilmesini
ifade etmektedir. Anayasa’nın 40. maddesi kişilere, resmî işlemlere karşı hak arama yolları
konusunda bilgilendirilme hakkı tanımıştır. Nitekim, maddenin ikinci fıkrasına göre, resmî
makamların yaptıkları￼işlemlerde hangi kanun yollarına ve mercilere başvuracakları ve bu
başvuruların süreleri hakkında ilgili kişileri bilgilendirmesini gerektirmektedir.
Dolayısıyla, bu hak bir yanıyla sivil bir yanıyla da politik niteliktedir. Anayasa’nın 74.
maddesi de bilgi edinme hakkını dolaylı olarak tanımıştır. Buna göre, vatandaşların –ve kısmen
yabancıların- kamu makamlarına ve TBMM’ye başvurarak dilek ve şikâyetlerini iletebilmeleri
hakkına yer vermiştir. Aynı maddenin ikinci fıkrası, kendileriyle ilgili başvuruların sonucunun
dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirileceğini öngörmektedir. Cevap verme zorunluluğu
sayesinde, kişiler belli bir konuda hiç değilse kendileriyle ilgili olarak bir işlem yapılıp
yapılmayacağı veya yapılmakta olup olmadığı hakkında bilgi edinme imkânına sahip
kılınmışlardır.
Bilgi edinme hakkının etkili ve işlevsel olabilmesi, önemli ölçüde, kamu idaresinin
işleyişinde şeffaflığın esas olmasına bağlıdır. Dolayısıyla, gizliliğin ve “devlet sırrı”nın
kapsamı genişlediği ölçüde bilgi edinme hakkının kapsamı daralır. Bizim kamu idaresi
sistemimiz bu bakımdan önemli zaaflar taşımaktadır. Nitekim, Bilgi Edinme Kanunu
vatandaşların gizlilik gerekçesiyle birçok bilgiye ulaşmalarını engelleyici nitelikte hükümler
içermektedir.
Bilgi edinme hakkının nasıl kullanılacağı 2003 tarihli Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
tarafından düzenlenmiştir. Kanun sadece kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetleri hakkında (m. 2) bilgi edinmeyle ilgilidir. Kanun
herkesin bilgi edinme hakkına sahip olduğunu (m. 4) ve kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi
verme yükümlülüğü bulunduğunu (m. 5) belirtmekle beraber; “devlet sırrı” (m. 16), “ülkenin
ekonomik çıkarı” (m. 17), “istihbarat” (m. 18), “ticari sır” (m.23) gibi birtakım gerekçelerle
önemli bazı istisnalara da yer vermiştir (TİHK, 2006:88).

8.3. Dilekçe Hakkı
T.C. Anayasası’nın 74. maddesinin tanıdığı “dilekçe hakkı”, işleyişi açısından her
zaman “etkin” sonuç doğurmasa da, bir hak arama yolu olarak büsbütün değersiz de değildir.
Anayasa’nın 74. maddesine göre, vatandaşlar -ve karşılıklılık gözetilmek şartıyla Türkiye’de
ikamet eden yabancılar- kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında yetkili
makamlara ve TBMM’ye yazı ile başvurma hakkına sahiptirler. Kişiler genel konularla ilgili
olarak doğrudan doğruya TBMM’ye dilek ve şikâyette bulunabilecekleri gibi, insan hakları
ihlâlleri hakkında da özel olarak TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na
başvurabilirler.
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Burada işaret edilen “yetkili makamlar” idari nitelikteki makam ve mercilerdir. Bu
hakkın içeriği ise “dilek ve şikâyet”te bulunabilme ve başvurunun cevabını alabilmedir.
Dolayısıyla, sadece bir hakkının ihlâl edildiğini düşünenler değil, fakat bir idari işlemin veya
kanunî düzenlemenin yapılmasını isteyenler de bu hakkı kullanılabilirler. Maddenin ikinci
fıkrasına göre de başvuru makamı, bu dilek ve şikâyetlerin en azından kişilerin kendileriyle
ilgili olanlarını yazılı olarak cevaplandırmak zorundadır. Buna karşılık, madde toplu başvuru
yapma hakkını tanımamıştır.
Belirtmek gerekir ki, kişilerin kendileriyle ilgili başvurularının sonucunun yazılı olarak
kendilerine bildirilmesi zorunluluğu, başvurulan makamın kendisini o konuda yetkisiz
görmesiyle veya başvurunun içeriğini hukuka yahut Anayasaya aykırı bulmasıyla ortadan
kalkmaz. Başvurulan makam ister kendisini yetkisiz görsün isterse talebin hukuka aykırı
olduğunu düşünsün, cevap vermek ve cevabında yetkili makamı veya talebi neden hukuka
aykırı gördüğünü belirtmek zorundadır. Esasen, birinci nokta Anayasa’nın 40. maddesinin
ikinci fıkrasının da öngördüğü bir zorunluluktur. Çünkü, fıkrada şöyle denmektedir: “Devlet,
işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları(na) ve mercilere başvuracağını ve sürelerini
belirtmek zorundadır.” (TİHK, 2006:89).

8.4. Seçme ve Seçilme Hakları
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin orijinalinde yer almayan serbest seçim hakkı 1
Nolu Protokol’ün 3. maddesinde tanınmıştır. Bu maddede seçme hakkı doğrudan doğruya
kişilerin bir hakkı olarak değil de devletin yasama organının serbestçe oluşmasını sağlama
ödevinin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Başka bir anlatımla, 3. maddenin ilk amacı taraf
devletlerde demokratik kurumları güvence altına almaktır.
Maddeye göre, devletler yasama organını, halkın kanaatinin serbestçe ortaya çıkmasına
imkân verecek şekilde, gizli ve serbest oya dayanan, düzenli aralıklarla yapılacak hür seçimlerle
belirleme ödevi altındadırlar. Bu hüküm kişilere, parlamento seçimlerinde baskı altında
olmadan oy kullanma ve aday olma hakları getirmektedir. Maddede “halkın kanaatinin
serbestçe açıklanması”ndan söz edildiğine göre, serbest seçimler yapma yükümlülüğü
devletlere tam bir politik ifade ve örgütlenme özgürlüğü sağlama ödevi de yüklemektedir.
Ancak, halkın kanaatinin serbestçe ortaya konmasının şartlarının bundan fazlasını gerektirdiği
açıktır. Her şeyden önce, seçimlerin özgür ve tartışmacı bir ortamda gerçekleşmesini sağlamak
üzere devletin gerekli diğer tedbirleri alma yükümlülüğü de vardır.
Sözleşme organlarının yorumuna göre, serbest seçim ilkesi seçmenlerin belli bir yönde
oy kullanma zorunda bırakılmamasını, onlara tercih imkânı tanınmasını gerektirir. Seçimlerin
gizli oy esasına dayanacağı ilgili maddede zaten belirtilmiştir. Ayrıca, herkesin eşit oy hakkına
sahip olması ve seçimlerin dört veya beş yıl gibi makul aralıklarla ve düzenli olarak yapılması
gerekir. Nihayet, seçmenlerin farklı seçenekler arasında tercihte bulunabilmeleri için, seçimler
rekabetçi bir çok-partili ortamda yapılmalıdır. Seçim sisteminin belirlenmesi devletlerin
takdirine bağlı olduğu gibi, genel oy ilkesi de seçme ve seçilme haklarına devletlerin (yaş,
ikametgâh, kısıtlılık vb. nedenlerle) kimi makul kısıtlamalar getirmesine prensip olarak engel
değildir. Ancak bu kısıtlamaların hakkın kullanılmasını olumsuz olarak etkileyecek derecede
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hakkın “özü”ne dokunmaması gerekir (Gölcüklü ve Gözübüyük 2002: 438-39; Anayurt 2004:
141).
Türk Anayasası 67. maddesinde seçme ve seçilme haklarını tanımış, ancak bunları
vatandaşlara tahsis etmiştir. Siyasi nitelikteki bu hakların vatandaşlara tahsis edilmesi Batı
demokrasilerinin de genel eğilimidir. Ancak, kimi Batı Avrupa ülkelerinde hiç değilse yerel
yönetim organlarının seçiminde vatandaş olmayanlara da seçme hakkı tanınması yönünde bir
eğilim gözlenmektedir (Eroğul 1991: 81). Çok zayıf bir ihtimal olmakla beraber, yasama
organlarının belirlenmesinde de yabancılara seçme hakkının tanınması halinde, bu hakkın,
öznesi “herkes” olan tam bir “insan hakkı”na dönüşeceği umulabilir. Eroğul’un işaret ettiği gibi
(1991: 205), “günün birinde, ulusal sınırların önemi azaldıkça, oy hakkı için yurttaşlık
koşulunun da önemi ister istemez yitip gidecektir.”
Anayasamızın 67. maddesinin ikinci fıkrası seçimlerin ve halk oylamasının serbest, eşit,
gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre yargının yönetim ve denetimi
altında yapılacağını öngörmektedir. Üçüncü fıkraya göre de, onsekiz yaşını dolduran her
vatandaş seçimlerde ve halk oylamasında oy kullanabilir. Ancak, beşinci fıkraya göre silah
altında bulunan er ve erbaşlar, askerî öğrenciler ve taksirli suçlardan başka suçlar yüzünden
hüküm giymiş olanlar, yaşları uygun olsa da, oy kullanma hakkına sahip değildir. Bir yazarın,
demokratik kurallar açısından tartışılabilir bulduğu (Eroğul 1991:203), hükümlülere oy hakkı
tanınmaması, kanaatimizce, hiçbir haklı nedeni bulunmayan keyfî bir hak mahrumiyetidir.
Türkiye’de seçilme hakkı seçme hakkından daha fazla kayıtlanmıştır. Bir kere,
milletvekili seçilebilmek için 30 yaşını doldurmuş olmak gerekir. Avrupa standartlarına göre
bu yüksek bir yaştır. Seçimlerde oy kullanabilmek için olduğu gibi, aday olabilmek için de
vatandaş olma şartı vardır. Milletvekili seçilebilmek için, ayrıca, en az ilkokul mezunu olmak,
kısıtlı olmamak, erkekler için askerlik görevini yapmış olmak, kamu hizmetinden yasaklanmış
olmamak, taksirli suçlar dışında bir yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkum edilmiş olmamak
ve nihayet özel olarak belirtilmiş olan suçlardan hüküm giymiş olmamak da gerekir (TİHK,
2006:90).

8.5. Siyasi Faaliyette Bulunma Hakkı
Anayasa’nın 67. maddesinin birinci fıkrasında vatandaşların siyasi faaliyette bulunma
hakkına da yer verilmiştir. Bu hak bir siyasi parti içinde veya bağımsız olarak kullanılabilir.
Anayasa’nın 68. maddesi ise, bunu tamamlayıcı nitelikte olmak üzere, 18 yaşını dolduran
vatandaşların siyasi parti kurma, partilere girme ve partilerden ayrılma hakkı açıkça tanınmıştır.
Son olarak, hem bu maddede hem de izleyen 69. maddede siyasi partilerle ilgili esaslar, bir
anayasa için ayrıntılı sayılabilecek genişlikte, gösterilmiştir.
Söz konusu 68. maddenin ikinci fıkrasında siyasi partilerin demokratik siyasi hayatın
vazgeçilmez unsurları olduğu belirtilmektedir. Bu hüküm hem demokratik teoriyle hem de
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin içtihadıyla uyumludur. Gerçekten de çağdaş liberal
demokrasiler esas itibariyle temsilî demokrasilerdir. Gerçi, öteden beri temsilî demokrasiye
çeşitli eleştiriler yöneltilmiştir; ama eleştiriciler henüz alternatif bir demokrasi modeli
sunabilmiş değildirler. Maamafih, bu eleştiriler temsili demokrasinin kimi eksiklerini telâfi
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etmeye, onu “demokrasi” kelimesinin çağrıştırdığı anlamların tümünü kapsayacak bir mahiyete
yaklaştırmaya hizmet edebilirler. Bu demektir ki, liberal temsili demokrasiye yöneltilen
eleştirilerin sahiplerinin tavsiye ettikleri düzeltmeler yapılabilse bile, demokrasi uygulamasında
siyasi partilerin merkezî önemi yakın gelecekte ortadan kalkmayacaktır. Bununla beraber,
yapıları ve işleyişleri, hatta demokrasideki rollerinin önem derecesi bakımından siyasi partilerin
kimi değişikliklere uğraması da ihtimal dışı değildir. Esasen, bu eleştirilerden bağımsız olarak,
siyasi partilerde bu gibi değişikliklerin işaretleri bir süredir zaten ortaya çıkmaya başlamıştır.
Sonuç olarak, bir ölçüde yapı, işlev ve rol değişikliğine uğramış olsalar da, siyasi
partiler bugün halâ birçok ülkede geniş toplum kesimleri için siyasal katılmanın ve genel olarak
kamusal tartışmanın başlıca araçları konumundadırlar. Siyasi katılmanın araçları olmak dışında,
siyasi partiler hukuk devletinin ve özgürlüklerin yeterince güvence altında olmadığı Türkiye
gibi bazı ülkelerde, vatandaşlar için bir tür sığınak olarak da işlev görebilirler, görmektedirler.
Ne var ki, getirdiği kısıtlama ve yasaklar nazara alındığında, Anayasamızın demokratik
hayat için “vazgeçilmez” olduklarını kabul ettiği siyasi partilere bu kabulün gerektirdiği gibi
muamele edip etmediği hususu, tartışmalara konu olmaktadır. Nitekim, Anayasa, siyasi
partilere amaçları, örgütlenmeleri ve faaliyetleri bakımından birçok yasak getirmiştir. Siyasi
parti yasakları Anayasa’nın 68. ve 69. maddelerinde gösterilmiş ve Siyasi Partiler Kanunu
bunları daha da genişletmiştir. Demokratik siyaset imkânını zorlaştırdığı iddia edilen asıl
yasakların yer aldığı 68. maddenin dördüncü fıkrası şöyledir:
“Siyasi partilerin tüzük ve programları ile eylemleri, Devletin bağımsızlığına, ülkesi ve
milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine, millet
egemenliğine, demokratik ve laik Cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz. Sınıf veya zümre
diktatörlüğünü; veya herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlayamaz;
suç işlenmesini teşvik edemez.”
Anayasa’nın 69. maddesi bu yasaklara uymama halinde partilerin kapatılmasını
öngörmektedir. Bu münasebetle belirtmek gerekir ki, parti yasakları ve bu arada parti kapatma
kurumu Batı demokrasilerinde istisnaî bir durumdur. Her şeyden önce, Kuzey Amerika’da
partiler tam bir serbesti içinde faaliyet gösterirler; bu ülkelerde partilerin kapatılması söz
konusu değildir. Batı Avrupa’ya gelince, aynı durum burada da esas olarak geçerlidir. Siyasi
partiler, anayasal ve/veya yasal düzenlemeye konu olmuştur. Parti yasağına ve yasaklara
aykırılık nedeniyle kapatılmaya anayasasında açıkça yer veren Avrupa demokrasileri sadece
Almanya ve Danimarka’dır. Bazı ülkelerde ise partilere kanunlarla yasak getirilmiştir. Bunlar
Avusturya, Fransa, İspanya ve Portekiz’dir. Bu yasakların çoğu da faşist örgütlenmeleri önleme
amacına dönüktür (Sağlam 1999:55-74).
Anayasa’nın 69. maddesine göre, siyasi partiler Anayasa Mahkemesi tarafından şu üç
durumda kapatılabilir:
a)

Partinin tüzük ve programının 68. maddenin dördüncü fıkrası hükümlerine aykırı

olması;
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b)
Partinin 68. maddenin dördüncü fıkrasındaki yasaklara aykırı fiillerin odağı
haline gelmesi;
c)
Partinin yabancı devletlerden, gerçek ve tüzel kişilerden ve uluslararası
kuruluşlardan malî yardım alması.
Burada dikkat çeken en önemli nokta, partilerin henüz hiçbir faaliyet yapmadan bile,
sırf tüzük ve programlarında ifade edilen görüşlerden dolayı yasaklanabilmelerine imkân
verilmiş olmasıdır (m. 69/5). Nitekim, AİHM Türkiye Birleşik Komünist Partisi’nin başvurusu
üzerine verdiği kararda, partinin “henüz faaliyete geçmeden” kapatılmasını Sözleşme’ye aykırı
bulmuştur (Gözübüyük ve Gölcüklü 2002:389).
Daha genel olarak, bu yasaklarla ilgili temel mesele, buradaki kavramların genellikle
demokratik siyaset imkânını daraltır şekilde yorumlanmasıdır. Bu durumun, ülke bütünlüğü ve
laiklik gibi temel kavramların farklı yorumlanmasından ileri geldiği söylenebilir.
Bir siyasi partinin 68. maddenin dördüncü fıkrasına aykırı eylemlerinden dolayı
kapatılabilmesi için, partinin bu tür eylemlerin “odağı” haline gelmiş olması gerekir (m. 69/6).
Somut durumda bir siyasi partinin bu anlamda bir “odak” haline gelip gelmediğine karar
verecek veya bunu takdir edecek olan Anayasa Mahkemesi’dir. Bir partinin Anayasaya aykırı
fiillerin odağı haline gelmiş sayılabilmesi için, “bu nitelikteki fiillerin o partinin üyelerince
yoğun bir şekilde işlendiği(nin) ve bu durum(un) o partinin büyük kongre veya genel başkan
veya merkez karar veya yönetim organları veya Türkiye Büyük millet meclisindeki grup genel
kurulu veya grup yönetim kurulunca zımnen veya açıkça benimsendiği(nin) yahut bu fiiller(in)
doğrudan doğruya anılan parti organlarınca kararlılık içinde işlendiği”nin sabit olması gerekir.
Bu tanımın amacı, Anayasa Mahkemesi’nin partinin bu tür faaliyetlerin odağı haline geldiğine
ilişkin takdir yetkisini sınırlamaktır.
Burada partiler lehine kısmî bir güvence, Anayasa’nın 149. maddesinin birinci fıkrasına
göre, bir siyasi partinin kapatılmasına Anayasa Mahkemesi’nin ancak beşte üç oy çokluğuyla
karar verebilecek olmasıdır. Başka bir güvence, kapatma sebeplerinin mevcut olması halinde
dahi Anayasa Mahkemesi’nin davalı parti hakkında kapatma kararı yerine, dava konusu fiillerin
ağırlığına göre, devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılmasına da karar
verebilecek olmasıdır (m. 69/7).
Kapatmanın hukuki sonuçlarına gelince, her şeyden önce, temelli kapatılan bir parti
başka bir ad altında yeniden kurulamaz (m. 69/8). Ayrıca, bir siyasi partinin “temelli
kapatılması”na beyan ve faaliyetleriyle sebep olan üyeleri 5 yıl süreyle başka bir parti kuramaz
ve belli bazı parti görevlerini alamazlar (m. 68/9). Bunlardan milletvekili olanların ayrıca
milletvekilliği de sona erer (m. 84/son). Nihayet, Siyasi partiler Kanunu’na göre (m. 107/1),
kapatılan partiler tasfiye edilir ve bütün malları Hazine’ye geçer. Partinin kapatılmasına
bağlanan bu siyasi ve hukuki sonuçların son derece katı olduğu açıktır (Arslan 2004:188).
Nitekim, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de Türkiye’yle ilgili bazı kararlarında bu noktaya
işaret etmiş ve bu “ölçüsüz” yaptırımları Sözleşme’nin ihlâli olarak görmüştür.
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Anayasa’nın yürürlüğe girdiği tarihten buyana Anayasa Mahkemesi çok sayıda siyasi
partiyi kapatmıştır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önüne getirilen davaların biri hariç
hepsinde Türkiye’nin Sözleşme’nin örgütlenme özgürlüğüne ilişkin 11. maddesini ihlâl ettiği
sonucuna varmıştır. Bunun tek istisnası, AİHM’in gerekli gördüğünde çifte standart
kullandığının bir göstergesi olarak, Refah Partisi’nin kapatılmasının Sözleşme’ye aykırı
bulunmamış olmasıdır (TİHK, 2006:91-92).
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Uygulamalar
Soru 1:
Her hangi bir konuda bir kuruma yazılı başvuru yapmak istediğinizde görevlinin
dilekçenizi almak istememesi durumunda izleyeceğiniz başka yol var mıdır?
Çözüm 2:
Hukuk devletinde hak sahibinin çaresiz kalması düşünülemez. Elbette izlenecek başka
yollar bulunmaktadır. Memurun dilekçeyi almaması durumunda bir üst kuruma, onun üstüne,
zincirleme halinde TBMM’e, Anayasa Mahkemesi’ne kadar bir çok makama başvuru yapabilir.
Soru 2:
İnsan hakları açısından seçme seçilme hakkı, siyasi faaliyette bulunma hakkı, dilekçe
hakkı, vatandaşlık hakkı, bilgi edinme hakkı gibi uygulamalar önemli midir?
Çözüm 2:
Elbette önemlidir. Zira insanın sosyal ortamda yarışmacı haklarından yararlanabilmesi
için bu siyasi haklarını rahatlıkla kullanabileceği bir zemin bulunması gerekmektedir. Bu
uygulamaların tamamen ya da kısmen yok olduğu ülkelerde insan hakları pervasızca
çiğnenmektedir.
Soru 3:
Ülkemizde siyasi partilerin kapatılmasının zorlaştırılması için ne gibi çalışmalar
yapılmalıdır? Sizce siyasi partiler kapatılabilmeli midir?
Çözüm 3:
Ülkemizde siyasi partilerin kapatılmasının zarlaşması için öncelikle yeni anayasanın
yapılması gerekmektedir. İnsan hakları ve demokrasinin gelişmiş olduğu ülkelerde siyasi
partilerin kapatılmasının çok zor olduğu ya da mümkün olmadığı görülmektedir. Bu nedenle
ülkemizde insan hakları ve demokrasinin azami şekilde gelişmesinin sağlanması, gelişmenin
önündeki engellerin kaldırılması, bu kavramları geniş kitlelerin içselleştirmesi için gerekli
eğitim imkânlarının oluşturulması gerekmektedir.
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Uygulama Soruları
1) Ülkemizde var olan bilgi edinme ve dilekçe hakkı uygulamalarından haberdar
mısınız?
2) Bu zamana kadar bir kamu kurumuna bilgi edinme talebiyle başvurdunuz mu? Eğer
bulunduysanız yeterli sürede size geri dönüş yapıldı mı? Sorunuza verilen cevap sizin için
yeterli miydi?
3) Ülkemizde üst düzey bir makamda görev alsanız, mevcut durumu göz önüne
aldığınızda siyaset kurumu ile ilgili hangi sorunun öncelikle çözüme kavuşturulması için çaba
sarfederdiniz?
4) Türkiye’de seçme seçilme hakkı, siyasi faaliyette bulunma hakkı, dilekçe hakkı,
vatandaşlık hakkı ve bilgi edinme hakkı uygulamalarını Avrupa ülkelerindeki uygulamalarla
karşılaştırınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?
Bu bölümde, insan hakları hukukundaki klasik üçlü tasnifte ikinci kategoriyi oluşturan
“siyasi haklar” arasında yer alan; vatandaşlık, bilgi edinme, dilekçe, seçme-seçilme ve nihayet
siyasi faaliyette bulunma hakları müstakil başlıklar halinde detaylıca ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1) “Kişilerin siyasal bir toplumun üyesi olmalarını ve toplumun yönetimine
katılmalarını sağlayan, bu nitelikleri dolayısıyla da demokrasinin temelini oluşturan haklar”
aşağıdakilerden hangisinde en iyi ifadesini bulur?
a)

Siyasi haklar

b)

Ekonomik haklar

c)

Kültürel haklar

d)

Doğuştan gelen haklar

e)

Sosyal haklar

2) Aşağıdaki ülkelerden hangisinde siyasi partilerin kapatılması çok zor ya da söz
konusu bile değildir?
a)

Azerbaycan

b)

Pakistan

c)

Kuzey Amerika

d)

Türkiye

e)

Güney Kore

3) Türkiye’de parti kapatma yetkisi hangi mahkemeye aittir?
a)

İdare Mahkemesi

b)

Askeri Yargıtay

c)

Anayasa Mahkemesi

d)

Danıştay

e)

Yargıtay

4) Türkiye’de siyasi parti kapatılması için mahkeme üye sayısının ne kadarının oyu
gereklidir?
a)

Tamamının

b)

Yarısının

c)

4’te 3’ünün
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d)

5’te 3’ünün

e)

3’te 1’inin

5) Temelli olarak kapatılan bir parti için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a)

Başka bir ad altında tekrar kurulamaz

b)

Partinin kapatılmasına sebep olan üyeleri 5 yıl süreyle başka bir parti kuramaz

c)

Parti kapatılmasına neden olanların millet vekilliği düşmez

d)

Parti tasfiye edilir

e)

Partinin malları hazineye devredilir

6) Anayasanın 68. Maddesine göre siyasi parti kurma yaşı kaçtır?
a)

18

b)

20

c)

25

d)

30

e)

40

7) Ülkemizde milletvekili seçilme yaşı kaçtır?
a)

18

b)

20

c)

25

d)

30

e)

40

8) Ülkemizde seçim zamanı aşağıdakilerden hangileri oy kullanamaz?
a)

Polisler

b)

80 yaş ve üzerinde olanlar

c)

Fiziksel engelliler

d)

Subaylar
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e)

Askeri Öğrenciler

9) Aşağıdakilerden hangisi serbest seçim ilkesi ile bağdaşmaz?
a)

Seçmenin belli bir yönde oy kullanmaya zorlanmaması

b)

Gizli oy

c)

Açık oy

d)

Çok partili sistem

e)

Rekabet ortamının sağlanması

Cevaplar
1) a, 2) c, 3) c, 4) d, 5) c, 6) a, 7) d, 8) e, 9) c.
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9. SOSYAL, EKONOMİK VE KÜLTÜREL HAKLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Eğitim ve Öğrenim Hakkı
9.2. Çalışma Hakkı ve Ödevi
9.3. Toplu İş Sözleşmesi Hakkı
9.4. Grev ve Lokavt Hakkı
9.5. Sosyal Güvenlik Hakkı
9.6. Çevre Hakkı
9.7. Azınlık Hakları ve Kültürel Haklar
Bu bölümde, insan hakları hukukundaki klasik üçlü tasnifte sivil ve siyasi haklardan
sonra gelen ve üçüncü kategoriyi oluşturan “sosyal, ekonomik ve kültürel haklar” arasında yer
alan; eğitim, çalışma, sosyal güvenlik, çevre ve azınlık hakları kültürel haklar başlıklar halinde
anlatılacaktır. Bu kategoride ele alınan dezavantajlı grupların hakları konunun ehemmiyetine
ve uzunluğuna binaen müstakil bir ünite halinde ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Grev ve lokavt hakkı arasında ne gibi benzerlikler ve farklılıklar bulunmaktadır?
2) Dünyada hangi ülkelerde daha geniş sosyal güvenlik hakları vardır? Araştırınız.
3) Azınlık hakları ile kültürel haklar arasında nasıl bir ilişki bulunmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Klasik üçlü tasnifte üçüncü
kategoriyi oluşturan “sosyal,
ekonomik ve kültürel
haklar”

Kazanım

Eğitim, çalışma, sosyal
güvenlik, çevre, azınlık
hakları ve kültürel hakların
incelenmesi ve kavranması.

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği

Metinler, çözümlü
problemler,
alıştırmalar ve
interaktif materyaller
ile konunun daha iyi
anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•

Sosyal haklar

•

Ekonomik haklar

•

Kültürel haklar

•

Azınlık hakları

•

Eğitim hakkı

•

Çalışma hakkı

•

Sosyal güvenlik hakkı

•

Çevre hakları
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Giriş
Sosyal, ekonomik ve kültürel haklar kategorisinde yer alan hakların her bakımdan aynı
özelliği gösterdikleri söylenemezse de, hepsinin gerçekleşmesi şu veya bu şekilde devletin
pozitif faaliyetini gerektirir. Özellikle “kültürel haklar”ın, bunların korunmasında benimsenen
modele göre, sivil haklar içinde tasnif edilmesini gerektiren durumlar vardır. Bu hakların
bireysel düzeyde tanındığı ve fakat özel olarak desteklenmediği ülkelerde durum böyledir.
Buna karşılık, kültürel grupların ve azınlıkların haklarının sırf tanınmasıyla yetinilmeyip,
bunların desteklenmesinin öngörüldüğü yerde bu haklar pozitif nitelik kazandıklarından bu
üçüncü grup içinde mütalâa edilmeleri gerekir.
Bu bölümde insan hakları hukukundaki klasik üçlü tasnifte sivil ve siyasi haklardan
sonra gelen ve üçüncü kategoriyi oluşturan “sosyal, ekonomik ve kültürel haklar” arasında yer
alan; eğitim, çalışma, sosyal güvenlik, çevre ve azınlık hakları ile kültürel haklar ayrı başlıklar
altında detaylıca anlatılacaktır.
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9.1. Eğitim ve Öğrenim Hakkı
Eğitim ve öğrenim hakkı AİHS’de 1 Nolu Protokol’ün 2. maddesinde ve Anayasanın
42. maddesinde tanınmıştır. Protokol’ün ilgili maddesi hiç kimsenin eğitim hakkından yoksun
bırakılamayacağını belirttikten sonra, devlete, eğitim ve öğretim alanında üstlendiği görevlerini
ebeveynin dinî ve felsefî inançlarına uygun olarak yerine getirme yükümlülüğü yüklemektedir.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne göre, bu madde öğretim özgürlüğünü, yani özel
okulların varlığını güvence altına almış değildir. Hüküm özellikle devlet okulları için geçerlidir
ve öncelikle temel (ilk) öğrenim amaçlanmaktadır.
Yüksek öğrenim görebilme bu maddenin kapsamında değildir. Bununla beraber, 2.
maddenin ilk cümlesi kişilere eğitime ilişkin olarak pozitif bir hak veriyor, dolayısıyla devlete
belirli tür ve düzeylerde eğitim kurumları oluşturmak ve herkese bu kurumlarda eğitim
yaptırmak zorunluluğu yüklüyor değildir. Bu hüküm sadece, kimsenin, belirli bir zamanda
mevcut olan resmî eğitim kurumlarına girme hakkından yoksun bırakılamayacağını garanti
etmektedir (Gölcüklü ve Gözübüyük 2002: 432-33; Ünal 2001:324).
Sözleşme’nin tarafı olan devletler eğitim-öğretim programlarını belirleme ve yürütme
konusunda takdir hakkına sahip olmakla beraber, belirli bir dinin veya felsefenin aşılanmasını
sağlamak amacı güdemezler; eğitimin objektif, çoğulcu ve akılcı olmasını sağlamakla
yükümlüdürler. Ayrıca, eğitim hakkının özünü ve Sözleşme’nin varlık nedenini ihlâl etmemek
kaydıyla eğitim ve öğretimin düzenini, süresini ve muhtevasını belirlemek de devletlerin
yetkisindedir (Anayurt 2004:139).
Devletin, ebeveynin dinî ve felsefî inançlarına saygı gösterme yükümlülüğünün başlıca
iki gereği vardır (Arslan 2005: 64). Birincisi, anne-babanın çocuklarına din eğitimi
vermelerinin engellenmemesi, ikincisi ise okullardaki derslerin müfredatının belirlenmesinde
ebeveynin dinî ve felsefî inançlarının dikkate alınmasıdır. Mahkemeye göre, özel okulların
varlığı devlet okullarının bu yükümlülükten muaf olmasına yol açmaz. Ayrıca, burada söz
konusu olan sadece din dersleri değil bütün müfredattır. Devlet anababanın dinî ve felsefî
inançlarına aykırı nitelikte belli bir fikri aşılayamaz ve böyle bir amaç güdemez (Gölcüklü ve
Gözübüyük 2002: 432, 433). Bu son nokta, kendi dinî-felsefî kanaatlerine ters düşen derslerden
çocuklarının muaf tutulmasını ebeveynin isteyebilmelerini gerektirmektedir.
Anayasamızın eğitim ve öğrenim hakkının esaslarını belirten 42. maddesi, kapsamı
kanunla belirlenecek bir eğitim ve öğrenim hakkından kimsenin yoksun bırakılamayacağını
öngörmektedir. İfadenin negatif olmasına rağmen, hüküm eğitim ve öğrenimden yararlanmayı
herkes için garanti etmesi bakımından aslında bu pozitif bir haktır. Nitekim, maddenin beşinci
fıkrasında ilköğretimin devlet okullarında parasız olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, yedinci fıkra,
devletin başarılı fakat yoksul öğrencilere ve özel öğrenime ihtiyacı olanlara çeşitli şekillerde
yardım yapmasını amirdir.
Buna karşılık, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası antlaşmaların öngördüğü durumlar
saklı kalmak kaydıyla, eğitim kurumlarında vatandaşlara Türkçe’den başka bir dilin “anadil”
olarak okutulamayacağına ilişkin son fıkra hükmü Avrupa Mahkemesi’nin içtihadıyla
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uyumludur. Nitekim, Strasbourg Mahkemesi’ne göre, 1 Nolu Protokol’ün öngördüğü eğitimöğretim hakkı herkese kendi anadilinde öğrenim hakkı vermemektedir (Ünal 2001: 327).
Anayasa’nın 42. maddesinin son fıkrasında söz konusu olan başlıca uluslararası antlaşma ise
Lozan Antlaşması’dır (TİHK, 2006:94).

9.2. Çalışma Hakkı ve Ödevi
Anayasa’nın 49. maddesi “çalışma hakkı ve ödevi” başlığını taşımaktadır. Maddenin
birinci fıkrası “çalışma”nın herkesin hem hakkı hem de ödevi olduğunu belirtmiştir. Kavramsal
olarak bakıldığında, bir temel hak olarak çalışma, devletin çalışabilecek durumda olan herkese
iş bulmasını veya iş vermesini gerektirir. Ne var ki, maddenin devamında (ikinci fıkra) “çalışma
hakkı”ndan kastedilenin, devletin herkese çalışacağı bir iş sağlaması olmayıp, çalışanların
korunması ve hayat düzeyi ve çalışma şartları bakımından durumlarının iyileştirilmesi olduğu
anlaşılmaktadır. Buna göre, devlet hem “çalışanların hayat seviyesini yükseltmek” hem de
“çalışanları ve işsizleri korumak” için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
Esasen, çalışma hakkının devletin herkese iş temin etmesi anlamında yorumlanması,
piyasa ekonomisine dayanan liberal demokratik sistemlerin yapısıyla zaten bağdaşmaz. Çünkü,
bu şekilde devletin herkese bir iş sağlaması ancak ekonominin devletin kontrolünde bulunduğu
veya üretim araçlarının devletin elinde olduğu sistemlerde mümkün olabilir. Ne var ki, hem
teorik hem de pratik kanıtlar böyle bir sistem içinde insan haklarına saygının tutarlı bir şekilde
sürdürülmesine imkân olmadığını göstermiştir.
Bununla beraber, Anayasa’nın 49. maddesi mutlak olarak çalışma hakkını değilse de,
mümkün olduğunca fazla sayıda kişinin iş bulabilmesi için uygun şartları veya ortamı
sağlamaya gayret etmeyi devletin bir yükümlülüğü haline getirmiştir. Nitekim, maddenin ikinci
fıkrası, devlete “işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak” ödevi yüklemiştir.
Öte yandan Anayasa çalışmayı aynı zamanda bir “ödev” olarak da tanımlamıştır. Bu iki
anlama gelebilir. Birincisi, çalışmanın Anayasa’nın 12. maddesinde belirtilen anlamda
“topluma karşı bir ödev” olduğunu ifade eder. Bu, insan- toplum ilişkisine bakışla ilgili ahlâkî
bir yargı olup, bunu genel bir hukuki ilke veya kural olarak anlamaya imkân yoktur. Eğer öyle
olsaydı, devletin herkesi istediğinde zorla çalıştırması meşru olurdu.
İkinci olarak, çalışmanın bir ödev olmasına hukuki olarak da sınırlı bir anlam verilebilir.
Nitekim, Anayasa çeşitli maddelerinde vatandaşlar için istisnaî çalışma yükümlülükleri
getirmiştir. Anayasa’nın 18. maddesine göre, hükümlü ve tutukluların çalıştırılması, olağanüstü
hallerde vatandaşlardan istenecek hizmetler ile ülke ihtiyaçlarının zorunlu kıldığı hallerde
öngörülen “vatandaşlık ödevi” niteliğindeki bedensel ve fikrî çalışmalar bu niteliktedir.
Anayasa’nın 121. ve 122. maddeleri de bu anlayışa uygundur. Anayasa’nın 121. maddesinin
ikinci fıkrasında, tabii afet ve ağır ekonomik bunalım nedeniyle olağanüstü hal ilân edilmesi
durumunda vatandaşlar için “çalışma yükümlülükleri” getirilebileceğini belirtmektedir.
Sıkıyönetim, seferberlik ve savaş haliyle ilgili 122. maddede ise (beşinci fıkra) savaş veya
savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi halinde vatandaşlar için “yükümlülükler”
getirilebileceği öngörülmüştür ki, bunun çalışma yükümlülüklerini de içerdiği açıktır (TİHK,
2006:95).
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9.3. Toplu İş Sözleşmesi Hakkı
Toplu iş sözleşmesi hakkının uluslararası düzeydeki hukuki dayanağını Uluslararası
Çalışma Örgütü’nün (ILO) 1949 yılında kabul ettiği Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı
İlkelerinin Uygulanmasına İlişkin 98 Sayılı Sözleşme oluşturmaktadır. Türkiye’nin 1951
yılında onayladığı bu sözleşmenin 4. maddesine göre, “çalışma şartlarının toplu iş sözleşmeleri
yoluyla düzenlenmesi amacıyla işverenler veya işveren örgütleriyle işçiler arasında serbest
toplu görüşme yönteminin yerleşmesini ve gelişmesini özendirmek ve sağlamak üzere,
gerektiğinde ulusal şartlara uygun önlemler almak” üye devletlerin yükümlülüğüdür (Tuncay
2000:261). Toplu iş sözleşmesi hakkı aynı zamanda Avrupa Sosyal Şartı’nın 6. maddesinin de
bir gereğidir.
Anayasamız da 53. maddesinde toplu iş sözleşmesi hakkını tanımıştır. Maddede bu hak
hem işçilere hem de işverenlere tanınmış olsa da, toplu iş sözleşmesi hakkı gerçekte tarihsel
olarak da fiilen de işçilerin işverenler karşısındaki durumunu koruyan bir haktır. Anayasa bu
hakkın konusunu, tarafların “ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını
düzenlemek” olarak belirtmektedir. Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu’nun 2.
maddesinde de, toplu iş sözleşmelerinde “tarafların karşılıklı hak ve borçlarını, sözleşmenin
uygulanmasını ve denetimini, uyuşmazlıkların çözümü için başvurulacak yolları düzenleyen
hükümler”in yer alabileceği belirtilmiştir. Anayasada bu hakkın sınırlarından söz edilmiyorsa
da, 53. maddenin ikinci fıkrasında toplu iş sözleşmesinin nasıl yapılacağının kanunla
gösterileceği belirtilmiştir.
Toplu iş sözleşmesi hakkının öznesi her ne kadar “işçiler” olarak görünüyorsa da, 53.
maddenin üçüncü fıkrası, bu hakkı, kamu hizmetinin “aslî ve sürekli” görevlileri (m. 128/1)
olarak memurlara ve “diğer kamu görevlileri”ne de tanımıştır. Aynı fıkra, kamu görevlilerinin
“toplu görüşme” hakkına sahip olmakla beraber, grev hakkına sahip olmadıklarını
belirtmektedir. Fıkranın devamında kamu görevlilerinin toplu görüşme usulü gösterilmiştir.
Kamu görevlileri için öngörülen toplu görüşme sonunda düzenlenecek olan “mutabakat metni”
iş hukuku anlamında bir toplu iş sözleşmesi değildir (Tuncay 2000:266’dan akt. TİHK,
2006:95).

9.4. Grev ve Lokavt Hakkı
Grev, bağımlı çalışanların, yani bir işverene hizmet ilişkisi ile bağlı olan işçilerin, ortak
çıkarlarını korumak veya belli bir durum yahut karara karşı koymak amacıyla toplu halde işi
bırakmalarına denir. Hukuki olarak grev toplu iş uyuşmazlıklarında başvurulacak bir yoldur.
Toplu iş uyuşmazlığı, bireysel iş uyuşmazlığından farklı olarak, bir işçi grubu (sendika) ile
işveren veya işveren grubu (sendika) arasında ortaya çıkan uyuşmazlıktır. Toplu iş
uyuşmazlıklarının çözümünde, yargı yolundan ayrı olarak, grev ve lokavt gibi kolektif baskı
araçlarına veya tahkim ve uzlaştırma gibi barışçı çözüm yollarına başvurulabilir (Tuncay
2000a:285, 290).
Lokavt ise işverenlerin greve karşı başvurabilecekleri bir baskı aracıdır. Toplu İş
Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu (m. 26/1) lokavtı şöyle tanımlamıştır: “İşyerinde faaliyetin
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tamamen durmasına sebep olacak tarzda, işveren veya işveren vekili tarafından kendi teşebbüsü
ile veya bir işveren kuruluşunun verdiği karara uyarak işçilerin topluca işten uzaklaştırılmasına
lokavt denir.” Grev hakkına yer veren ilk uluslararası sözleşme 1965’te imzalanan Avrupa
Sosyal Yasası’dır. Türkiye 1989 yılında bu sözleşmeyi onaylamakla beraber, grev hakkına
işaret eden 6. maddeyi bunun dışında tutmuştur. Öte yandan, Türkiye’nin 2003 yılında
onaylamış olduğu İktisadi, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nin 8. maddesi
de taraf devletlere grev hakkını tanıma yükümlülüğü yüklemiştir (Tuncay 2000a:291).
Anayasamız (m. 54/1) sendikal faaliyetin kapsamı içinde gördüğü grev hakkını tanımış
olmakla beraber, bu hakkın sadece “toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında” doğan
uyuşmazlık üzerine kullanılabileceğini belirtmiştir. Dolayısıyla, “kazanılmış işçi haklarının
ihlâl edilmesi durumunda yapılabilecek hak grevleri anayasal güvence dışında bırakılmış”
olmaktadır (Sabuncu 2005: 166). Buna karşılık, Anayasa gerek 54. maddenin başlığında
gerekse madde metninde lokavtı bir hak olarak adlandırmaktan kaçınmıştır. Ancak bu tutumun
lokavtın anayasal bir hak olma değerini kaldırdığı söylenemez.
Anayasaya göre (m. 54/2), gerek grev gerekse lokavt hakları “iyi niyet kurallarına aykırı
tarzda, toplum zararına ve millî serveti tahrip edecek şekilde kullanılamaz.” Bu hakların “iyi
niyetli” kullanımı, gerek grevin gerekse lokavtın işçilerle işveren(ler) arasındaki somut
uyuşmazlığın çözümüne yönelik olması gereği şeklinde anlaşılmak gerekir. Bu, söz konusu
hakların politik ve başka amaçlarla kullanılmasını onaylamayan bir anlayıştır. Nitekim, bununla
tutarlı olarak, aynı maddenin 7. fıkrası “siyasi amaçlı” ve “dayanışma” niteliğindeki grev ve
lokavtlar ile “genel grev”i ve ayrıca işyeri işgali, işi yavaşlatma, verim düşürme ve benzeri
direnişleri de yasaklamıştır. Bu sonuncuların anayasa koyucu tarafından “toplum zararına ve
millî serveti tahrip edici” olarak görüldükleri anlaşılmaktadır. Yine bu anlayışla tutarlı olarak,
üçüncü fıkra işçilerin ve sendikanın grev esnasında kasıtlı veya kusurlu eylemleri sonucunda
sebep oldukları maddî zarardan sendikanın sorumlu olacağını belirtmiştir.
Ayrıca, maddenin dördüncü fıkrasına göre, grev ve lokavtlar kanunla gösterilen şekilde
yasaklanabilir veya ertelenebilir. Bu durumlarda, ertelemeyi takiben￼uyuşmazlığın Yüksek
Hakem Kurulu’nca çözülmesi gerekir. Yüksek Hakem Kurulu’nun gerek bu durumda gerekse
anlaşmalı olarak kendisine yapılan başvuru sonunda vereceği kararlar, beşinci fıkraya göre,
kesin olup toplu iş sözleşmesi hükmündedir.
Nihayet, grev hakkıyla ilgili olarak maddenin son fıkrasında, bu hakkın etkinliğini
azaltıcı olsa da barışçı nitelikte bir hüküm yer almıştır. Buna göre, greve katılanların greve
katılmayanların işyerinde çalışmalarını engellemeleri kesin olarak yasaktır (TİHK, 2006:97).

9.5. Sosyal Güvenlik Hakkı
Sosyal güvenlik hakkı devlete pozitif faaliyette bulunma ödevi yükleyen sosyal hakların
tipik olanıdır. Sosyal güvenlik, esas olarak, toplum içindeki dezavantajlı grupların durumlarını
iyileştirmeye yönelik olan bir haktır. Bu hak, hayatın olağan akışı içinde ve özellikle çalışma
hayatında karşılaşabilecekleri risklere karşı kişilere telâfiler, destekler ve yardımlar şeklinde
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çeşitli güvenceler sağlar. Sosyal sigortalar ve sosyal hizmetler sosyal güvenlik hakkını
gerçekleştirmenin başlıca araçlarıdır.
En geniş anlamıyla sosyal güvenlik “yaşlılık, hastalık, sakatlık veya işsizlik gibi
nedenlerle çalışamayan, dolayısıyla geliri sürekli veya geçici olarak kesilen kişilerin hayatlarını
sürdürebilmeleri için gerekli desteğin sağlanması” (Sabuncu 2005:160) anlamına gelmektedir.
Bu tanım, sosyal güvenlik hakkının İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin 25. maddesindeki geniş
anlamını içermektedir. Avrupa Sosyal Yasası da (m. 12) bu hakkı hastalık, analık, malullük,
yaşlılık, iş kazaları ve meslek hastalıkları, işsizlik ve ölüm yardımları gibi oldukça geniş bir
alanı kapsayacak şekilde tanımlamıştır.
Sosyal güvenliği gerçekleştirmek devletin sorumluluğundadır. Bu nedenle, devlet, bu
hakkın anayasalarda ve devleti bağlayan uluslararası sözleşmelerde tanınması ölçüsünde,
sosyal güvenliği sağlayacak hizmetleri sağlama ve bunlar için gerekli teşkilâtı kurup işletme
yükümlülüğü altındadır (Balkır 2000:250). Bu yükümlülük devletin “sosyal” bir devlet
olmasının doğal bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. “Bir devletin sosyal bir devlet
olabilmesi, bu ilkenin gerektirdiği birtakım hakların tanınması ve birtakım önlemlerin
alınmasına bağlıdır” (Sabuncu 2005:157). Sosyal güvenlik işte bu haklardandır.
Anayasamız da sosyal güvenlikle ilgili esasları üç maddede göstermiştir. Nitekim
Anayasa’nın 60. maddesine göre, herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir; devlet sosyal
güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilâtı kurar. Bu maddede hakkın öznesinin
“herkes” olarak belirtilmiş olması, devletin durumu ne olursa olsun herkesi iktisadi veya sosyal
açıdan koruyacak veya onları destekleyecek tedbirleri almasını değil, fakat korunma veya
desteğe ihtiyacı olanlar arasında ayrım yapmamasını gerektirmektedir. Bu durumda olanların
bir kısmını Anayasa izleyen maddelerinde belirtmiştir. Nitekim, Anayasa’nın 61. maddesi savaş
ve görev şehitlerinin dul ve yetimlerini, malûlleri ve gazileri, sakatları, yaşlıları ve korunmaya
muhtaç çocukları devlet tarafından özel olarak korunması gereken gruplar olarak belirlemiştir.
Ayrıca, 62. maddede, yabancı ülkelerde çalışan Türklerin aile birliğinin, çocuklarının
eğitiminin, kültürel ihtiyaçlarının ve sosyal güvenliklerinin sağlanması için gereken tedbirlerin
alınmasını da devlete görev olarak yüklemiştir.
Sosyal güvenlik hakkı sınırsız bir hak değildir. Anayasa’nın 65. maddesinin devletin
sosyal ve ekonomik alanlardaki görevlerine getirdiği genel sınır şüphesiz sosyal güvenlik
hakkının gerçekleştirilmesinde de geçerlidir. Buna göre, devlet sosyal ve ekonomik alanlardaki
görevlerini, “bu görevlerin amaçlarına uygun öncelikleri gözeterek malî kaynaklarının
yeterliliği ölçüsünde yerine getirir.” (TİHK, 2006:98).

9.6. Çevre Hakkı
Çevre hakkı özünde çevrenin korunmasıyla ilgili olup, insanların yaşadığı fizikî ortamın
insan sağlığı için tehlikeli hale gelmesini önlemek amacına yöneliktir. Çevre kavramının tabiî
çevre yanında, insan yapısı olan sosyo-kültürel çevreyi de kapsadığı genellikle kabul
edilmektedir (Kuzu 1997:157). Çevreyi sağlık için tehlikeli hale getirebilecek etkiler, başlıca
“çevresel felâketler” ile sanayileşme ve iktisadi kalkınma faaliyetlerinden doğmaktadır.
Nükleer kazalar, deniz kirliliğine yol açan petrol tankerleri kazaları, kimyasal sızıntı ve akıntılar
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vb. çevreyi kirleten bu türden felâketlerin başında gelmektedir. Bu arada hava kirliliği ciddî bir
çevre sorunudur. Ayrıca, madencilik faaliyetleri de çevreyi kirleten sonuçlar meydana
getirmeye elverişlidir (Kaboğlu 2000:337).
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ayrı bir “çevre hakkı”na yer vermemiş olsa da,
Strasbourg Mahkemesi bunu hayat hakkı, özel ve aile hayatına saygı, insanlık dışı ve aşağılayıcı
muamele yasağı, mülkiyet ve konut hakları gibi diğer haklar aracılığıyla dolaylı olarak
korumaktadır (Kaboğlu 2005: 307).
Anayasamız ise çevre hakkıyla ilgili hükümlere sağlık hakkıyla birlikte 56. maddede
yer vermiştir. “Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması” başlıklı bu madde herkesin “sağlıklı
ve dengeli bir çevrede” yaşama hakkına sahip olduğu belirtilmektedir. Sağlıklı ve dengeli bir
çevrenin sağlanmasının ise, devletin çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre
kirlenmesini önleyici tedbirler alması sayesinde mümkün olacağı düşünülmektedir.
Madde bu konuda “vatandaşlar”ı da ödevli saymaktadır. Bu nokta, “çevre hakkı”nın
politik -yani, devlete karşı ileri sürülebilme- özelliğini ve dolayısıyla normatif etkisini
zayıflatmaktadır. Çevrenin korunması ve geliştirilmesinden vatandaşların da sorumlu
tutulmasından, bireylere doğrudan doğruya zarar verici eylemlerden sorumlu tutulma –ki zaten
medenî hukuk tarafından tanınmakta olan- durum dışında, herkesin başka herkesten çevreyi
koruması konusunda somut bir hak talebinde bulunabileceği sonucu çıkmaz. Vatandaşların da
bu konuda ödevli olması, daha ziyade, devletin kişilerin çevreyi kirletmesini önleyici tedbirler
almasını ve çevreyi kirletenlere karşı müeyyide uygulayabilmesini gerektirir.
Hukuki açıdan “çevre hakkı”, ilk bakışta sanılabileceğinin aksine, kişinin çevreye ilişkin
her talebini korumaz. Anayasamızın 56. maddesi açısından hakkın konusu çevrenin mutlak
olarak korunmasını değil, onun “sağlıklı ve dengeli” olarak korunmasını ve bu yönde
geliştirilmesini talep edebilmeyle ilgilidir. Çünkü, çevrenin mutlak olarak korunmasını istemek
yeryüzünde insanlar için hayatı durdurmayı istemek anlamına bile gelebilir. Başka bir
anlatımla, çevrenin değeri insanın varolmasına ve kendisini geliştirmesine katkı
yapabilmesinden ileri gelmektedir. Kısaca, çevrenin korunmasını ve bu meyanda “çevre
hakkı”nı, doğayı kutsallaştıran ve insanı onun karşısında ikincil bir konumda gören bir anlayışla
temellendirmek yanlıştır. Bunun gibi, “dengeli çevre” mülâhazasını da, yeryüzünü insandan
başka her varlığın (hayvanlar, bitkiler ve hatta cansız varlığın) yaşaması için elverişli olacak bir
doğal çevre anlayışına kadar ileri götürmemek gerekir. Çünkü her ikisi de, “insan hakları”nı
insana karşı haklar haline dönüştürmekle sonuçlanabilecek yaklaşımlardır.
Ayrıca, meselâ çevreyle ilgili olarak estetik mülâhazalar veya kalkınma gereklerine
dayalı talep ve iddialar da çevre hakkının koruma alanı dışında kalır. Öte yandan çevrenin
“sağlığa elverişli” olarak muhafaza edilmesini isteme hakkı, ilgili kanunlarda somutlaştırılan
özel durumlar dışında, kişilere sadece devletten bu konuda genel bir talepte bulunma hakkı
verir. Bu da olsa olsa devletin sağlığı koruma (“hıfzıssıhha”) ödeviyle ilgili bir hak olabilir. Bu
yönüyle çevre hakkı, iddia edildiğinin (Kuzu 1997:193) aksine, anayasal-normatif değeri sınırlı
olan ve program hükmü olma özelliği ağır basan bir haktır (TİHK, 2006:100).
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9.7. Azınlık Hakları ve Kültürel Haklar
Azınlık hakları konusu kültürel haklarla yakından ilişkilidir. Kültürel hak kavramı,
benimsenen yaklaşıma göre, negatif veya pozitif olarak anlaşılabilir. Negatif anlamda kültürel
hak, kişinin veya topluluğun kendi kültürünü serbestçe ifade edebilmesi ve geliştirebilmesi
demektir. Kültürel hakların negatif korunması, devletin sivil ve siyasal hakları genel olarak
herkese tanıması ve bu haklardan yararlanmada farklı kültürel gruplara karşı ayrım yapmaması
demektir. Buna karşılık pozitif koruma ise, devletin çoğunluktan farklı kültüre veya kültürlere
mensup kişileri veya grupları kendi kültürlerini geliştirme konusunda destekleyici tedbirler
almasını gerektirir.
Kültürel haklar konusunda yapılabilecek başka bir ayrım, bu hakların bireysel veya
topluluk düzeyinde tanınması şeklinde kendisini gösterir. Geleneksel olarak, kendi kültürel
kimliğini ifade ve geliştirme hakkının esas olarak bireysel haklar yoluyla korunabileceği ve
bireysel kültürel haklar yoluyla topluluk kültürlerinin de korunmuş olacağı kabul edilir. Oysa,
kolektivist yaklaşım, kültürel kimliklerin ancak topluluklara haklar tanınmak suretiyle
korunabileceğini kabul eder. Bu yaklaşım toplum içindeki farklı kültürleri korumanın kendi
başına değerli olduğu düşüncesinden hareket ettiği için, genellikle pozitif korumayı ve
dolayısıyla pozitif hakları benimser.
Kültürel kimliklerin en önemlileri etnik ve dinî azınlıklardan oluşmaktadır. Bu gibi
azınlıkların korunması ise başlıca iki şekilde mümkündür. Birincisi, ifade, din, eğitim ve sanat
gibi ilgili hakların geniş yorumlanması yoluyla, bu azınlıklara mensup olanlara, onların
çoğunluktan farklı olan özelliklerini kamusal olarak ifade etme olanağının tanınmasıdır. İkincisi
ise, belirli bir topluluğa mensup olanların bu mensubiyete dayanarak devlete karşı ileri
sürebilecekleri “topluluk hakları”nın tanınmasıdır.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi “azınlık hakları”nı başlıbaşına bir hak olarak
düzenlememiştir. Bununla beraber, ayrımcılık yasağıyla ilgili olan 14. maddede “ulusal azınlığa
mensubiyet”in Sözleşmenin tanıdığı haklardan yararlanmada bir ayrım nedeni olamayacağı
belirtilmektedir. Ancak daha sonra 2000 yılında kabul edilen 12 No.lu Ek Protokol’ün 1.
maddesi, yukarıda belirttiğimiz gibi, ulusal azınlıklara mensup olan kişilerin eşit muamele
görme hakkını devletlerin iç düzenlerinde tanınan bütün haklar bakımından tanımış
bulunmaktadır. Bu hükümlerde işaret edilen şekliyle ayrımcılığa uğramama hakkı negatif bir
haktır. Oysa, bugün “azınlık hakları” derken genellikle kastedilen, azınlıklara, kendi
kimliklerini korumak ve geliştirmek üzere özel olarak bazı pozitif hakların bireysel veya
topluluk düzeyinde tanınmasıdır.
İşte Avrupa Konseyi daha sonra bu anlamda azınlık hakları konusunda ortak standartları
belirlemeye yönelik iki sözleşme daha kabul etmiştir. Bunlar, Bölgesel veya Azınlık Dilleri
Avrupa Şartı ile Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşmesi’dir. Türkiye’nin
henüz imzalamadığı bu sözleşmelerden birincisi, bir devletin ülkesinde nüfusun daha küçük bir
bölümünü oluşturan vatandaşların geleneksel olarak kullandıkları, resmî dil veya dillerden
farklı olan dilleri (“azınlık dilleri”ni) koruma amacına yöneliktir. Hangi dil veya dillerin
“bölgesel veya azınlık dili” olduğunu belirleyecek olan ilgili taraf devlettir. İkincisi ise, devletin
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ülkesinde bulunan azınlıkların ve bu azınlıklara mensup vatandaşların haklarının özel olarak
korunması amaçlanmaktadır. Ancak Sözleşme “ulusal azınlık” kavramını tanımlamış değildir.
Her iki sözleşme de azınlık dilini konuşanlara veya ulusal azınlığa mensup olanlara
vatandaşı oldukları devletin “egemen eşitliği”ne ve “ülke bütünlüğü”ne aykırı faaliyette
bulunma hakkı vermemektedir (Gemalmaz 2003:516, 518-19). Bu belgelerde “ülke
bütünlüğü”nün vurgulanması, ayrılma hakkı anlamında “kendi kaderini tayin hakkı”nı azınlık
hakları içinde görmediklerinin işaretidir (Çavuşoğlu 2001:160-163). Çerçeve Sözleşme’nin
önemli bir özelliği, azınlıkları kolektif olarak hak öznesi yapmak yerine, öngördüğü korumayı
azınlığa mensup kişilerin bireysel hakları yoluyla gerçekleştirmeye dönük olmasıdır
(Çavuşoğlu 2001:62).
Konuşma dilinde, hatta kısmen ilgili literatürde “etnik azınlık” ve “ulusal azınlık”
kavramları arasında ayrım yapılmamakla beraber, uluslararası hukuk bakımından bunlar farklı
kavramlardır. “Ulusal azınlık”, kendisiyle tarih, kültür veya dil bağlarının bulunduğu etnik
grubun egemenliği altındaki devletin ülkesi dışında, başka bir devletin ülkesinde yaşayan grup
anlamına gelmektedir. Bu anlamda, ayrı bir devleti bulunmayan etnik gruplar ulusal azınlık
kavramının dışında kalmaktadır. Buna karşılık, Çerçeve Sözleşme’de kullanılan “ulusal
azınlık” teriminin başka bir ulusla etnik bağı bulunan azınlıkları değil, fakat bir devletin
ülkesindeki (bütün) azınlıkları ifade ettiği ileri sürülmüştür (Çavuşoğlu 2001:41, 44).
Anayasamız her ne kadar “azınlık” ve “azınlık hakları” gibi hukuki kategoriler
tanımamışsa da, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu antlaşması niteliğindeki 1923 Lozan
Antlaşması gayrımüslim azınlıkların kimi kültürel ve dinî haklarını topluluk hakları olarak
tanımış ve koruma altına almıştır. Belirtmek gerekir ki, Lozan Antlaşması azınlık haklarını
sadece “gayrimüslimler”e tanımıştır.
Lozan Antlaşması’nın gayrimüslimlere özel olarak tanıdığı hakların en önemlileri
şunlardır:
• Masrafları kendilerine ait olmak üzere, kendi vakıf ve okullarını kurarak bunları
yönetmek, buralarda kendi dillerini kullanmak ve ayinlerini yapmak;
• Kimi durumlarda anadillerinde öğretim yapabilmek için kamu bütçesinden
hakkaniyete uygun pay almak;
• Aile ve kişi statüleri konusunda gelenek ve göreneklerine saygı gösterilmesini istemek;
• İnançlarına aykırı davranışta bulunmaya ve hafta tatilinde resmî işlemleri yapmaya
zorlanmamak.
Antlaşma ayrıca Türkçe’den başka bir dil konuşan -yani, anadili Türkçe olmayan- T.C.
vatandaşlarına mahkemelerde kendi dillerini sözlü olarak kullanma hakkı da tanımıştır. Bundan
başka, bütün Türk vatandaşları resmî daireler dışındaki herhangi bir yerde ve herhangi bir
zamanda istediği dili kullanma hakkına sahiptir. Maamafih, bu bir “azınlık hakkı” değildir
(Oran: 212- 17).
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Etnik ve dinî azınlıklara veya kültürel gruplara mensup kişilerin herkes gibi
Anayasa’nın 10. maddesinde belirtilen “kanun önünde eşitlik” ilkesinden yararlanacakları
açıktır. Bu topluluklara ve onların mensuplarına karşı ayrım yapılması elbette 10. madde
hükmüne aykırı olacaktır (TİHK, 2006:108-109).
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Uygulamalar
Soru 1: Çalışma hakkı ve ödevi kapsamında devletin istisnasız her vatandaşına iş bulma
zorunluluğu var mıdır?
Çözüm 1: Hayır. Devletin her vatandaşına iş bulma zorunluluğu yoktur. Devlet sadece
çalışanların hayat kalitesini arttırma, çalışma durumlarını iyileştirme ve çalışan ya da işsiz tüm
vatandaşlarını korumak ile yükümlüdür.
Soru 2: Ulusal azınlık ile etnik azınlık kavramları arasındaki fark nedir? Açıklayınız.
Çözüm 2: Konuşma dilinde her iki kavram birbirinin yerine kullanılabilmektedir.
Ancak, uluslararası hukuk bakımından ulusal azınlık, kendisiyle kültür, dil ve tarih bağlarının
bulunduğu devletin ülkesinde değil, başka bir devletin egemenliği altında yaşayan kimselere
denir. Etnik azınlık kavramının farkı ise, etnik grupların ulusal azınlıklar gibi ayrıca bir
devletlerinin olmamasıdır.
Soru 3: Lozan antlaşmasında yer alan ve gayrimüslim azınlık haklarını düzenleyen en
önemli 3 maddeyi sayınız.
Çözüm 3:
a.
İnançlarına aykırı davranışta bulunmaya ve hafta tatilinde resmî işlemleri
yapmaya zorlanmamak.
b.
istemek.

Aile ve kişi statüleri konusunda gelenek ve göreneklerine saygı gösterilmesini

c.
Masrafları kendilerine ait olmak üzere, kendi vakıf ve okullarını kurarak bunları
yönetmek, buralarda kendi dillerini kullanmak ve ayinlerini yapmak.
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Uygulama Soruları
1)
AİHS 1 nolu protokolün 2. Maddesi “Devlete eğitim ve öğretim alanında
üstlendiği görevlerini ebeveynin dinî ve felsefi inançlarına uygun olarak yerine getirme
yükümlülüğü yüklemektedir.” İlgili maddeye bağlı kalarak Türkiye’de devlet okullarında
okuyan öğrencilerin ebeveylerinin felsefi ve dinî inançlarına uygun eğitim ve öğretim
verildiğini düşünüyor musunuz?
2)
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın işçi ve memur ayrımını
kaldırıp “çalışan” sıfatı ile tek çatı altında birleştirerek ifade etmesini nasıl
değerlendiriyorsunuz?
3)
Grev hakkına yer veren ilk uluslararası sözleşme hangi sözleşmedir ve kaç
yılında imzalanmıştır?
4)
Türkiye Devleti, yurt dışında yaşayan ve çalışan Türk ailelerin çocuklarının
eğitimini, aile birliklerini, kültürel ihtiyaçlarını ve sosyal güvenliklerini sağlamakla yükümlü
müdür?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?
Bu bölümde, insan hakları hukukundaki klasik üçlü tasnifte sivil ve siyasi haklardan
sonra gelen ve üçüncü kategoriyi oluşturan “sosyal, ekonomik ve kültürel haklar” arasında yer
alan; eğitim, çalışma, sosyal güvenlik, çevre ve azınlık hakları ve kültürel haklar ayrı başlıklar
halinde detaylıca anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi toplu iş sözleşmesi hakkının asıl muhattaplarından

a)

Şirket sahipleri

b)

Doktorlar

c)

İşçiler

d)

Öğretmenler

e)

Emniyet mensupları

2) Anayasanın 54. Maddesinin 7. Fıkrası “siyasi amaçlı” ve “dayanışma” niteliğindeki
grev ve lokavtlar ile ilgili aşağıdaki hangi davranışı yasaklamamıştır?
a)

Genel grev

b)

İşyeri işgali

c)

Rapor almak

d)

İşi yavaşlatmak

e)

Verimi düşürmek

3) “Kişinin veya topluluğunun, kendi kültürünü serbestçe ifade edebilmesi ve
geliştirebilmesidir.” Yukarıda ifade edilen cümle, dezavantajlı gruplara yönelik hangi hakkın
tanımıdır?
a)

Azınlık hakkı

b)

Çalışma hakkı

c)

Negatif kültürel hak

d)

Eğitim ve öğretim hakkı

e)

Pozitif kültürel hak

4) Toplu iş sözleşmesi hakkı aşağıdaki gruplardan hangisi için söz konusu değildir?
a)

İşçiler

b)

Memurlar

c)

Asli ve sürekli kamu görevlileri
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d)

Diğer kamu görevlileri

e)

Küçük esnaf

5) Kamu görevlilerinin “toplu görüşme” hakkına sahip olmakla beraber grev hakkına
sahip olmadığı mevzuata uygun bir bilgi midir?
a)

Evet

b)

Hayır

Cevaplar
1) a, 2) c, 3) c, 4) e, 5) a.
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10. DEZAVANTAJLI GRUPLARIN HAKLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Sağlık Hakkı ve Hasta Hakları
10.2. Kadın Hakları
10.3. Çocuk Hakları
10.4. Engelli Hakları
10.5. Akıl Hastalarının Hakları
Bu bölümde, insan hakları hukukundaki klasik üçlü tasnifte sivil ve siyasi haklardan
sonra gelen ve üçüncü kategoriyi oluşturan “sosyal, ekonomik ve kültürel haklar” arasında yer
alan; hasta, kadın, çocuk, engelli, akıl hastası gibi dezavantajlı grupların hakları müstakil
başlıklar halinde anlatılacaktır.

189

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Aşağıdaki soruları arkadaşınızla tartışınız:
1) Üretime katkıda bulunmadıkları halde ülkemizde milyonlarca engelli insana sosyal
haklar tanınmasının sebebi sizce ne olabilir?
2) Çocuk hakları alanında üretilmiş uluslararası sözleşmelerde ne gibi konular
düzenlenmiş olabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Klasik üçlü tasnifte üçüncü
kategoriyi oluşturan “sosyal,
ekonomik ve kültürel
haklar” arasında yer alan
dezavantajlı grupların
hakları

Kazanım

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği

Hasta, kadın, çocuk, engelli,
akıl hastası gibi dezavantajlı
grupların haklarının
incelenmesi ve kavranması.

Metinler, çözümlü
problemler,
alıştırmalar ve
interaktif materyaller
ile konunun daha iyi
anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•

Sağlık hakkı

•

Hasta hakları

•

Kadın hakları

•

Çocuk hakları

•

Engelli hakları

•

Akıl hastaları

•

Dezavantajlı gruplar
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Giriş
İnsan hakları hukukundaki klasik üçlü tasnifte sivil ve siyasi haklardan sonra gelen ve
üçüncü kategoriyi oluşturan “sosyal, ekonomik ve kültürel haklar” arasında yer alan; eğitim,
çalışma, sosyal güvenlik, çevre hakları ve azınlık hakları kültürel haklar önceki ünitede
anlatılmıştı. Keza üçüncü kategoriyi oluşturan “sosyal, ekonomik ve kültürel haklar” arasında
yer alan; hasta, kadın, çocuk, engelli, akıl hastası gibi dezavantajlı grupların hakları konunun
ehemmiyeti ve uzunluğu sebebiyle bu bölümde müstakil ünite halinde ele alınacaktır.
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10.1. Sağlık Hakkı ve Hasta Hakları
İktisadi, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi (İSKHUS)’nin 12.
maddesinin 1. fıkrası, taraf devletlerin herkese yüksek beden ve ruh sağlığı standardından
yararlanma hakkını tanımasını öngörmektedir. Maddenin 2. fıkrasında ise, bu hakkın
sağlanmasının gerektirdiği belli başlı tedbirler sayılmakta ve devletlere buna uygun davranma
yükümlülüğü getirilmektedir.
İSKHUS Madde 12/2’de sayılan tedbirler ve yükümlülükler:
a)
Ölü doğum oranının ve çocuk ölümlerinin azaltılması ve çocuğun sağlıklı
gelişmesi için gerekli önlemlerin alınması,
b)

Çevresel ve endüstriyel sağlığın iyileştirilmesi,

c)

Salgın hastalıklar, meslek hastalıkları ve diğer hastalıkların önlenmesi,

tedavisi ve denetlenmesi,
d)
Hastalık halinde herkese tıbbî hizmet ve bakım sağlayacak şartların
hazırlanması.
Anayasamızın 56. maddesi, muhtevası açıkça tanımlanmış bir sağlık hakkından çok,
“sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı”nı tanımıştır. Bu hak, meselâ, herkesin devletten
“tıbbî bakım” talep edebilmesini kapsamamaktadır. Anayasa’nın 56. madde çerçevesinde
tanıdığı hak, esas olarak, devletin -ve vatandaşların- çevreyi sağlığa elverişli bir hale getirmesi
ve bu halde tutmasıyla sağlanacaktır (ikinci fıkra). Devlet ayrıca, üçüncü fıkraya göre,
“herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak” üzere, tek elden
planlanmış bir sağlık hizmeti vermekle yükümlü kılınmıştır. Ancak, dördüncü fıkra gereğince,
devlet sağlık hizmetini tek elden verme yükümlülüğünü özel sağlık kuruluşlarını
devletleştirerek değil, fakat bunları sadece denetleyerek yerine getirecek ve ayrıca bunlar
üzerinde sağlık hizmetini planlamanın gerektirdiği yetkileri kullanabilecektir. Devlet nihayet,
56. maddenin son fıkrası gereğince, sağlık hizmetlerinden herkesin yararlanmasını sağlamak
üzere genel sağlık sigortası da kurabilecektir.
Şu halde, Anayasa’nın 56. maddesi devlete “herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı
içinde sürdürmesini sağlama” ve bu amaçla sağlık hizmetlerini planlama şeklinde genel bir
ödev yüklemiştir. Bu haliyle 56. madde hükmü devlet bakımından bir “program hüküm”
niteliğindedir. Başka bir ifadeyle, devletin bu konudaki yükümlülüğü tek tek bireylerin beden
ve ruh sağlıklarını doğrudan doğruya temin etmesini (herkesin sağlık bakımının üstlenmesini)
zorunlu kılmamakta, fakat onun sağlık hizmetlerini bu amaca uygun olarak koordine etmesini,
planlamasını ve denetlemesini gerektirmektedir. Dolayısıyla, 56. madde çerçevesinde, devlete
karşı kişiler ancak genel olarak böyle bir sağlık sistemi kurması, bu sistemi iyi işletmesi
(koordine etmek ve denetlemek anlamında), aksayan yönlerini gidermesi şeklinde talepler ileri
sürebileceklerdir. Bu arada devlet sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak üzere genel sağlık
sigortası sistemi kurabilirse de, bu devletin bu hizmetin bütün giderlerini sadece kendisinin
üstlenmesini zorunlu kılmaz (TİHK, 2006:99).
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10.2. Kadın Hakları
“Kadın hakları”nın insan hakları ile ilişkisi karmaşık bir konudur. İlk bakışta, bu
kavramın insan haklarına göre daha özel bir kategori teşkil ettiği izlenimi doğmaktaysa da, bu
izlenim tam olarak doğru değildir. Bunun doğru olan tarafı şudur: Kadın hakları terimi, bir
yanıyla, kadınların insan kişiliğine bağlı haklarına atıfta bulunur; bu anlamda kadın hakları
kadınların insan haklarını ifade eder. Ne var ki günümüzdeki “kadın hakları” söylemine hakim
olan bakış açısı ve anlam bu değildir. Nitekim bu terimle çoğu zaman kadınların insan olmak
itibariyle erkeklerle paylaştıkları haklardan çok, kadın cinsinin özelliklerine karşılık gelen her
türlü haklar kastedilmektedir. Bu hakların bir kısmının aynı zamanda “insan hakkı” niteliğinde
olması mümkün ise de geri kalanı insan haklarıyla aynı normatif üstünlüğe sahip olmayan genel
anlamdaki haklardır.
Kadın haklarına atıfta bulunan gerek uluslararası gerekse ulusal hukuki belgelerde de
bu konuda her zaman bir açıklık yoktur. Evrensel İnsan Hakları Bildirisi’nin Başlangıç
bölümünde “erkeklerin ve kadınların eşit haklarına olan inanç”a vurgu yapılmış, 2. maddesinde
ise, başkaları yanında, cinsiyete dayanan ayrımcılık da yasaklanmıştır. Buna uygun olarak,
İktisadi, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi (m. 2) ile Sivil ve Siyasal Haklar
Uluslararası Sözleşmesi (m. 2)’de cinsiyete dayanan ayrımcılığı yasaklamışlardır. Bu
bağlamlarda söz konusu olanın kadınların insan hakları olduğunda şüphe yoktur.
Birleşmiş Milletler çerçevesinde kadın hakları ile ilgili olarak kabul edilen en önemli
sözleşme 1981 tarihli Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması
Sözleşmesi’dir. Bu Sözleşme 1986 yılından itibaren Türkiye bakımından da bağlayıcı hale
gelmiştir. Bu Sözleşme’nin 3. maddesi taraf devletlere, kadınların erkeklerle eşit haklara sahip
olmasını ve bunları fiilen kullanabilmesini sağlama yükümlülüğü getirmektedir. Dahası, 4.
madde kadın-erkek arasında fiilî eşitliği sağlamak amacıyla kadın lehine geçici nitelikte özel
tedbirler alınmasını öngörmektedir. Sözleşme’de yer alan bu haklar ve başkaları doğrudan
uygulanabilir haklar olmayıp, “program hükümler” niteliğindedirler (Gemalmaz 2003:393-98).
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi’nin bütün insan
hakları belgeleri içinde en fazla çekince konmuş belge olduğuna işaret eden bir yazar, haklı
olarak, bunu ataerkil yapıların ve kültürün dünyanın her yanında egemen olmasına
bağlamaktadır (Berktay 2000: 365-66).
Bunun yanında, Avrupa Konseyi çerçevesinde 1961’de kabul edilmiş ve 1996 yılında
yenilenmiş olan Avrupa Sosyal Yasası da kadınlara bazı haklar tanımıştır. Bunları şu şekilde
belirtebiliriz: çalışan kadınların korunması (m. 8), annenin sosyal ve ekonomik açıdan
korunması (m. 17), işe alınmada erkeklerle fırsat eşitliği (m. 20).
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi özel olarak kadın haklarını düzenlememiştir. Yine de
gerek Sözleşme’nin orijinal metninde gerekse 7 No.lu Ek Protokol’ünde kadın hakları
bakımından önem taşıyan hükümler vardır. Nitekim, Sözleşme’nin haklardan eşit yararlanmayı
düzenleyen 14. maddesi, diğer uluslararası hukuk belgeleri gibi, cinsiyete dayalı ayrımcı
muameleyi de yasaklamaktadır. Ayrıca, 7 No.lu Protokol’ün 5. maddesi evlilikte eşler arasında
hak eşitliğini öngörmektedir. Burada söz konusu olan eşitlik medenî hak ve yükümlülükler
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bakımındandır. Keza, 5. maddenin öngördüğü kadın-erkek eşitliği evliliğin kurulmasının
hukuki şartları bakımından değil, fakat evli eşler arasında geçerlidir (Anayurt 2004: 153-54).
T.C. Anayasası’nın kadınların haklarının korunmasına genel olarak katkıda
bulunabilecek hükmü 10. maddede tanımlanan “kanun önünde eşitlik” kuralıdır. Bu madde
birinci fıkrasında, başkaları yanında, cinsiyete dayalı ayrımcılığı da yasakladığı gibi, ikinci
fıkrasında kadın-erkek hak eşitliğini özel olarak vurgulamış ve devlete bu eşitliği
gerçekleştirecek tedbirler alma yükümlülüğü getirmiştir. Ayrıca, Anayasa’nın 41. maddesi, 7
No.lu Protokole benzer şekilde, “eşler arasında eşitlik”i ailenin temeli saymıştır. Anayasa’nın
50. maddesinin ikinci fıkrası ise, kadınların çalışma şartları bakımından özel olarak
korunmasını öngörmüştür. İş ve sosyal güvenlik mevzuatımızda da bu Anayasal gereğe uygun
olarak kadınları koruyucu bir çok hüküm yer almış bulunmaktadır (TİHK, 2006:102).

10.3. Çocuk Hakları
Çocukların hakları kavramı 1970’lerden beri tartışma konusu olmaktadır ve bu konuda
farklı bakış açılarını yansıtan çok geniş bir literatür vardır. Literatürde çocuk hakları konusunda
tartışılan belli başlı sorunlar üç grupta toplanabilir. Birincisi, “çocukların özgürleşmesi”
taraftarlarının ileri sürdükleri gibi, çocukların yetişkinlerin özgürlüklerinden yararlanmaya
hakları olup olmadığı sorunudur. “Çocukların özgürleşmesi” yanlıları çocukların kendi
hayatlarının sorumluluğunu daha fazla üstlenme yeteneklerini vurgulayarak, onların hak- sahibi
olan ayrı bir grup teşkil ettiğini ileri sürmektedirler. Bu bağlamda, “çocukların hakları”
kavramının kendisi tartışma konusu olmaktadır. İkinci olarak, çocukların hak sahibi
olabilecekleri kabul edilse bile, bu haklarla yetişkinlerin -özellikle de ebeveynin-çocuklar
üzerindeki haklarıyla bunların nasıl dengeleneceğinin aydınlatılması gerekir. Üçüncü olarak,
çocukların sırf çocuk oldukları için hangi haklara sahip oldukları da tartışmalıdır. Buna bağlı
olarak, çocukların hakları arasındaki öncelik ilişkisinin veya dengenin nasıl kurulacağı sorunu
ortaya çıkmaktadır (Fortin 1998:3-4).
Teorik tartışmalar bir yana, çocukların hak sahibi olabilecekleri uluslararası düzeyde
yaygın kabul gören bir fikirdir. Nitekim, 1990 yılında yürürlüğe giren Birleşmiş Milletler
Çocuk Hakları Sözleşmesi kırk tane çocuk hakkı saymaktadır. Bununla beraber, bunların çoğu
doğru anlamda hak olmaktan ziyade, çocuklara nasıl davranılması ve onlara nelerin sağlanması
gerektiğine ilişkin ideal standartlara dayanan iddialar niteliğindedir. Nitekim, bazı yazarlar
bunları “manifesto” haklar olarak nitelendirmişlerdir (Fortin 1998:13-14).
İnsan haklarıyla ilgili genel sözleşmelerde yer alan hakların, durumları uygun olduğu
ölçüde, çocuklar bakımından da geçerli olduğuna şüphe yoktur. Böyle olmakla beraber,
çocukların özel olarak korunmaya ihtiyacı olduğu da bir gerçektir. Dolayısıyla, durumları ve
ihtiyaçları dikkate alınarak çocukların haklarının özel olarak tanınmasını ve korunmasını
amaçlayan sözleşmelerin yapılmasının gerekli olduğu söylenebilir (Gemalmaz 2003: 508-509).
Sivil ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nde çocukların haklarına ilişkin
hükümler de yer almaktadır. Sözleşme’nin 24. maddesi herhangi bir ayrıma tabi olmaksızın
bütün çocukların yaşlarına uygun tedbirlerle korunmasını ailelerine, topluma ve devlete birer
ödev olarak yüklemiştir. Yine aynı madde, her çocuğun doğar doğmaz nüfus kütüğüne yazılıp
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bir soyadı alma ve vatandaşlık hakkı bulunduğunu belirtmiştir. İktisadi, Sosyal ve Kültürel
Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nin çocuklara tanıdığı haklar (m. 10) ise daha kapsamlıdır.
Buna göre, bütün çocuklar için ayrım yapılmaksızın özel koruma ve yardım tedbirlerinin
alınması, çocuk ve gençlerin ekonomik ve toplumsal istismardan korunması, çocukların
uygunsuz işlerde çalıştırılmaması, belli bir yaş altındaki çocukların çalıştırılmasının
yasaklanması gerekmektedir.
Anayasanın çocuklara tanıdığı haklar:
• Evlilik içinde çocukların korunması (m. 41/2),
• Eğitim ve öğrenim görme hakkı (m. 42/1),
• Parasız ilköğretim hakkı (m. 42/5),
• Yoksul ve başarılı öğrencilere burs ve başka yardımlar sağlanması (m. 42/7),
• “Küçükler”in çalışma şartları bakımından özel olarak korunması (m. 50/2)
• Gençlerin alkol, uyuşturucu ve diğer kötü alışkanlıklardan korunması
(58/2),
• Korunmaya muhtaç çocukların korunması (m. 61/4),
• Küçüklerin yetişkinler için geçerli olandan farklı özel hükümlere göre yargılanması
(m. 141/2).
2005 tarihli Çocuk Koruma Kanunu, “korunma ihtiyacı olan ve suça sürüklenen
çocukların korunması, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınması” amacına (m. 1)
yönelik olarak bazı “koruyucu ve destekleyici tedbirler (m. 5) yanında, çocuklar hakkındaki
soruşturma (m. 15 vd.) ve kovuşturmaya (m. 22 vd.) ilişkin özel usulleri (m. 15 vd.) de
düzenlemektedir. Kanunda ayrıca çocuk mahkemelerinin kuruluş ve işleyişiyle ilgili esaslar (m.
25 vd.) gösterilmektedir (TİHK, 2006:103-105).

10.4. Engelli Hakları
Bu gruba giren kişiler Türkçe’de “engelli”, “sakat” veya “özürlü” gibi çeşitli adlarla
anılmaktadırlar. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 1975 yılında kabul ettiği Sakat Kişilerin
Hakları Bildirisi’nin 1. maddesine göre “Sakat kişi, fiziksel veya zihinsel yeteneklerindeki, ister
doğuştan isterse sonradan olan, bir noksanlık sonucu normal bir bireysel ve/veya sosyal hayatın
gereklerini tamamen veya kısmen kendi kendine yerine getiremeyen kişidir.” Söz konusu 1975
Bildirisi engellilere birtakım haklar tanımış ve bu hakların hiç bir ayrıma tabi olmaksızın
dünyadaki bütün sakatlar için geçerli olduğunu belirtmiştir. Bu Bildiri’nin 3. maddesi sakatların
insan onuruna saygı gösterilmesini onların doğal (inherent) hakkı olarak nitelemiş ve buna
uygun hayat şartlarına sahip kılınmalarını onlar için bir hak olarak göstermiştir. BM
Bildirisi’nin sakatlara tanıdığı diğer haklar arasında “tıbbî, psikolojik ve fonksiyonel tedavi”
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görme hakkı (m. 6) ile ekonomik ve sosyal güvenlik yanında uygun veya kabul edilebilir bir
hayat düzeyi hakları (m. 7) sayılmıştır.
Öte yandan, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 1983 tarihli Genel Toplantısı’nda
kabul ettiği 159 Sayılı Sözleşme “Sakatların Meslekî Rehabilitasyonu ve İstihdamı” hakkında
bazı kurallar belirlemiştir. Bu Sözleşme Türkiye tarafından 4407 sayılı ve 8.7.1999 tarihli
kanunla onaylanmıştır. Sözleşme’nin 1. maddesi (ikinci fıkra) meslekî rehabilitasyonun
amacını, sakatların iş edinmesi, sürdürmesi ve işinde ilerlemesini mümkün kılmak ve onların
bu şekilde topluma entegre edilmelerini ve rehabilitasyonlarını kolaylaştırmak olarak
belirtmiştir. Sözleşme’ye göre (m. 2) her üye ülke bu amaca uygun bir meslekî rehabilitasyon
ve istihdam politikası tespit edip uygulamakla ödevlidir. Bu politika her kategorideki sakatlar
için uygun meslekî rehabilitasyon tedbirleri alınmasını ve işgücü piyasasında onlar için
istihdam olanaklarının artırılmasını hedeflemelidir (m. 3).
Ayrıca, BM Genel Kurulu 1993 tarihli bir toplantısında “Sakatlar İçin Fırsat Eşitliği
Konusunda Standart Kurallar”ı belirleyen bir Karar almıştır. Tıbbî bakım, rehabilitasyon,
yardım hizmetleri, eğitim, istihdam, sosyal güvenlik, aile hayatı ve sakatların örgütlenmesi gibi
başlıklar içeren bu Karar ayrıca söz konusu standartların etkin bir şekilde uygulanmasını
sağlamak üzere bir de izleme mekanizması kurmuştur.
T.C. Anayasası’nın değişik yerlerinde eğitim, istihdam ve sosyal güvenlik açısından
sakatlarla ilgili özel hükümler yer almaktadır. Nitekim, Anayasa’nın 42. maddesi devletin
“durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanlar”la ilgili tedbirler almasını öngörmüştür.
“Özel eğitime ihtiyacı olanlar”ın başında sakatların geldiği açıktır. Dolayısıyla, sakatlara özel
eğitim sağlanması devletin anayasal bir yükümlülüğüdür. Anayasa’nın 50. maddesi ise (ikinci
fıkra) bedensel ve ruhsal özürlülerin çalışma şartları bakımından özel olarak korunmasını
gerektirmektedir. Nihayet, Anayasa’nın 61/2. maddesinde sakatlar sosyal güvenlik bakımından
özel olarak korunması gerekenler arasında sayılmıştır. Ayrıca, 1983 ILO Sözleşmesi 1999
yılından bu yana iç hukukumuzun bir parçası haline geldiğinden, Anayasa’nın 50. maddesinin
engellilerin çalışma şartlarıyla ilgili olarak devlete yüklediği genel görevi bu Sözleşme’nin bazı
bakımlardan ayrıntılandırdığını da belirtmek gerekir (TİHK, 2006:106).
1 Temmuz 2005 yılında çıkarılan ve “Devlet, insan onur ve haysiyetinin dokunulmazlığı
temelinde, özürlülerin ve özürlülüğün her tür istismarına karşı sosyal politikalar geliştirir.
Özürlüler aleyhine ayrımcılık yapılamaz; ayrımcılıkla mücadele özürlülere yönelik
politikaların temel esasıdır.” hükmünü getiren 5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanun, 6 Şubat
2014 tarihinde bazı maddeleriyle birlikte amacını da şu şekilde güncellemiştir:
“Engellilerin temel hak ve özgürlüklerden faydalanmasını teşvik ve temin ederek ve
doğuştan sahip oldukları onura saygıyı güçlendirerek toplumsal hayata diğer bireylerle eşit
koşullarda tam ve etkin katılımlarının sağlanması ve engelliliği önleyici tedbirlerin alınması
için gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak.” (www.mevzuat.gov.tr).
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10.5. Akıl Hastalarının Hakları
Akıl hastaları yukarıda hakları açıklanan “engelliler”in bir alt grubunu oluşturmaktadır.
Uluslararası belgelerde bunlara “zihinsel bakımdan engelli” denmektedir. Bizim
Anayasa’mızda kullanılan “ruhî yetersizliği olanlar” ifadesi (m. 50/2) bununla eş anlamlı
olmasa da benzer bir kavramdır.
Akıl hastaları veya daha doğrusu “zihinsel özürlüler” sakatlar grubu içinde yer
aldıklarından, sakatların haklarıyla ilgili açıklamalar şüphesiz bunlar için de geçerlidir. Ayrıca,
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 1971 yılında kabul ettiği bir Bildiri “Zihinsel Bakımdan
Engelli Kişilerin” özel haklarını belirtmiştir. Zihinsel engellilerin diğer insanlarla mümkün olan
en yüksek derecede aynı haklara sahip olduğunu belirten (m. 1) Bildiri’ye göre, bu kişilerin
kendi yeteneklerini azamî dereceye çıkarmayı mümkün kılacak şekilde tıbbî bakıma, eğitime
ve rehabilitasyona hakları vardır (m. 2). Bildiri’nin 3. maddesi gereğince, zihinsel özürlüler de
diğer engelliler gibi, ekonomik güvenlik ve uygun hayat standardı hakkına sahiptirler. Keza
kapasitesi elverdiği ölçüde üretken bir iş yapma veya anlamlı bir işle uğraşma zihinsel
özürlünün bir hakkıdır. Bildiri’nin tanıdığı diğer haklar arasında şunları da sayabiliriz: Kendi
ailesiyle veya koruyucu ana-babayla yaşama ve toplum hayatına katılma (m. 4), kendi iyiliğinin
ve çıkarlarının gerektirmesi halinde nitelikli bir vasiye sahip olma (m. 5), sömürülmeden,
kötüye kullanılmadan ve aşağılayıcı muameleden korunma (m. 6) (TİHK, 2006:107).
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Uygulamalar
Soru 1:
Türkiye’de sağlık hakkının muhtevasını belirleyen anayasa hükmüne göre kişiler
devletten her türlü sağlık ve tedavi hizmetini kayıtsız ve şartsız şekilde alma hakkına sahip
sayılmış mıdır?
Çözüm 1:
Hayır. Anayasa’nın ilgili hükmü olan 56. Maddesi genel bir ‘program hüküm’
niteliğinde olup bu doğrultuda belirlenmiş sağlık hizmetlerinin amaca uygun olarak koordine
edilmesi, planlaması ve denetlenmesiyle ilgili taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. Bununla
birlikte, 56. madde çerçevesinde, devlete karşı kişiler ancak genel olarak böyle bir sağlık
sistemi kurması, bu sistemi iyi işletmesi (koordine etmesi ve denetlemesi), aksayan yönlerini
gidermesi şeklinde talepler ileri sürebileceklerdir. Bu arada devlet sağlık hizmetlerini
yaygınlaştırmak üzere genel sağlık sigortası sistemi kurabilirse de, bu hizmetin bütün
giderlerini sadece kendisinin üstlenmesini zorunlu kılmamaktadır.
Soru 2:
Türkiye’de dezavantajlı gruplara yönelik pozitif ayrımcılık içeren yasal düzenlemeler
anayasal eşitlik ilkesine aykırılık teşkil etmiyor mu?
Çözüm 2:
Anayasa’nın 10’ncu maddesine eklenen “Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife
şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı
sayılmaz” ibaresi gereğince dezavantajlı gruplara yönelik pozitif ayrımcılık anayasal eşitlik
ilkesine aykırılık teşkil etmez.
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Uygulama Soruları
1) Tekerlekli sandalyeye bağlı bir hayat süren insanlara empati yaparak şehirlerimizin ulaşım
imkânlarını tartışınız.
2) Suçlu çocuk olabilir mi? Suça itilen çocuk kavramı çerçevesinde çocuk suçluluğunu
tartışınız.
3) Pozitif ayrımcılık kapsamında kadınlara bir çok alanda tanınmış olan ayrıcalıklar eşitlik
ilkesine aykırılık teşkil etmez mi?
4) Akıl hastası bireye sahip tanıdığınız bir aile var ise gözlemlediğiniz kadarıyla hastanın ve
ailesinin yaşadığı sorunları tasnif edebilir misiniz? Soruna ilişkin çözüm önerilerinizi de
belirtiniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?
Bu bölümde, insan hakları hukukunda klasik tasnifte üçüncü kategoriyi oluşturan
“sosyal, ekonomik ve kültürel haklar” arasında yer alan; hasta, kadın, çocuk, engelli, akıl hastası
gibi dezavantajlı grupların hakları konunun ehemmiyeti ve uzunluğu sebebiyle bu bölümde
müstakil ünite halinde detaylıca ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a)
Kadın haklarının korunmasına yönelik anayasa maddesindeki temel esas, kanun
önünde eşitlik kuralıdır
b)

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde kadın hakları özel olarak düzenlenmiştir

c)
Kadın haklarını belirleyen ulusal ve uluslararası hukuk belgelerinin genel
özelliği bu alandaki kurallara her zaman açıklık getirmemesi olmuştur
d)
Kadın haklarına ilişkin düzenlemelerin bir kısmı insan haklarıyla aynı normatif
üstünlüğe sahip olmayan genel anlamdaki haklar şeklinde olmuştur
e)
BM çerçevesinde kadın haklarıyla ilgili kabul edilen en önemli sözleşme 1981
tarihinde imzalanmıştır
2) Anayasanın 56. Maddesi sağlıklı yaşam hakkına ilişkin aşağıdakilerin hangisini
gerekli kılmamaktadır?
a)

Çevreyi geliştirmek ve korumak

b)
Sağlık kuruluşları oluşturmak ve oluşturulmasını sağlamak ve bu kurumların
denetimlerinin özel kurumlarla birlikte yapılmasını sağlamak
c)

Genel bir sağlık sigortası sistemi oluşturmak

d)
Vatandaşa devletin sağlıkla ilgili denetim mekanizmalarının çalışmasını talep
etme hakkı vermek
e)

Temel bir hak olarak sağlık hizmetlerinin altyapı imkânlarını sağlamak

3). Engellilerin mesleki rehabilitasyonu, ilk olarak aşağıdakilerden hangisinde
uluslararası düzeyde karara bağlanmıştır ?
a)

1975 BM Genel Kurulu Sakat Kişilerin Hakları Bildirisi

b)
1993 BM Genel Kurulu’nun “Sakatlar İçin Fırsat Eşitliği Konusunda Standart
Kurallar”a ilişkin kararları
c)

İLO 1983 tarihli Genel Toplantısı 159 Sayılı Sözleşmesi

d)

İktisadi, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi

e)

1996 Avrupa Sosyal Yasası

4) Türkiye’yi de bağlayan kadın haklarına ilişkin en önemli uluslararası sözleşme
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

1961 ve 1996 Avrupa Sosyal Yasası

b)

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

c)

Sivil ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi

d)

Evrensel İnsan Hakları Bildirisi
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e)

1981 Kadın Haklarına İlişkin Sözleşme

5) İktisadi, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nin 12. Maddesi herkese
yüksek beden ve ruh sağlığı standardından yararlanma hakkının tanımasını öngörmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu doğrultuda sayılan tedbir ve yükümlülüklerden biri değildir?
a)

Hastalık halinde herkese tıbbi hizmet ve bakım sağlayacak şartların hazırlanması

b)

Salgın, mesleki ve diğer türdeki hastalıkların önlenmesi

c)

Endüstriyel sağlığın iyileştirilmesi

d)

Çocuk ölümlerinin azaltılması

e)

Bireyin sağlıkla ilgili her türlü tıbbi bakım taleplerinin yerine getirilmesi

6) Aşağıdakilerden hangisi 2005 tarihli Çocuk Koruma Kanunu’nda ele alınan
hususlardan biri değildir?
a)

Küçüklerin çalışma şartları bakımından özel olarak korunması

b)

Çocuk haklarının güvenceye alınması

c)

Çocukların esenliklerinin güvence altına alınması

d)

Çocukları koruyucu ve destekleyici tedbirlerin alınması

e)

Çocuk mahkemelerinin kuruluş ve işleyişiyle ilgili esasların belirlenmesi

7) Zihinsel engellilerle ilgili konuların da ele alındığı 1971 tarihinde BM Genel
Kurulu’nda bu grupla ilgili alınan kararlardan hangisi aşağıda yanlış belirtilmiştir?
a)

Tıbbi bakım ve rehabilitasyon alma hakkı tanınması

b)

Yetenekleri oranında eğitim alma hakkının tanınması

c)

Ekonomik güvenliklerinin sağlanmasına yönelik tedbirlerin alınması

d)

Diğer özürlülere sağlanan standartlardan faydalanma hakkının tanınmış olması

e)

Hayat standartlarının yetenekleri oranında koruma altına alınması

Cevaplar
1) b, 2) b, 3) c, 4) e, 5) e, 6) a, 7) e
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11. ÇOCUK HAKLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Çocuğun Yasal Tanımı
11.2. Evrensel Çocuk Hakları
11.3. Çocuğun Doğmamasına Karar Verme
11.4. Velayetin Tanımı ve Kapsamı
11.5. Okul İçi Şiddet
11.6. Çocuk Suçluluğu
11.7. Çocuğun Çalıştırılması
11.8. Çocuğun Sosyal Güvenliği
11.9. Doğum İzni
Bu bölümde, yasaların çocuk tanımından başlayarak çocukların tüm dünyaca tanınan
ortak hakları, kürtaj başta olmak üzere çocuğun doğmamasına karar verme uygulamalarının
hukuki durumu, velayetin kimde olacağına ilişkin düzenlemeler, okulda şiddet, çocuğun suça
itilmesi, çocuğun çalıştırılması ve ülkemizde çocuklara sağlanan sosyal güvenlik uygulamaları
ve anneye çocuğuyla daha rahat ilgilenebilmesi için tanınan izin hakları hakkında bilgiler
verilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Evrensel Çocuk Hakları Beyannamesi kaç maddeden oluşmaktadır?

2)

Sizce ideal bir çocuk hakları beyannamesinde hangi konular yer almalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Yasaların çocuk hakları
tanımı

Kazanım
Tüm dünyaca çocuklara tanınan
ortak haklar, kürtaj başta olmak
üzere çocuğun doğmamasına
karar verme uygulamalarının
hukuki durumu, velayetin kimde
olacağına ilişkin düzenlemeler ve
nedenlerini kavramak.

Çocuklar hakkındaki
mevzuat

Okulda şiddet, çocuğun suça
itilmesi, çocuğun çalıştırılması ve
ülkemizde çocuklara sağlanan
sosyal güvenlik uygulamaları
hakkında bilgi edinmek.

Doğum izni

Anneye çocuğuyla daha rahat
ilgilenebilmesi için tanınan izin
haklarını öğrenebilmek.

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği

Metinler, çözümlü
problemler,
alıştırmalar ve
interaktif materyaller
ile konunun daha iyi
anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•

Çocuk

•

Çocuk hakları

•

Kürtaj

•

Velayet

•

Çocuğun suça itilmesi

•

Okulda şiddet

•

Çocuğun çalıştırılması

•

Çocuğun sosyal güvencesi

•

Doğum izni
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Giriş
Önceki bölümde sosyal, ekonomik ve kültürel haklar kategorisinde yer alan dezavantajlı
grupların hakları anlatılırken, çocuk haklarının felsefi zemini ve uluslararası sözleşmelere
yansıma biçimi açısından kısaca değinilmiş olmakla birlikte, çocuk hakları konusunun daha
detaylı şekilde ele alınmasında yarar bulunmaktadır.
Bir insanın korunma, barınma, yeme içme ve benzeri ne ihtiyaç ve hakları varsa çocuğun
da aynı ihtiyaç ve hakları vardır. Ancak çocuklar ve büyükler arasında ihtiyaç ve haklar
bakımından birebir benzerlik yoktur. Yetişkin insan kendi ihtiyaç ve haklarının peşinde kendi
iradesiyle koşabilir, kendi çabasıyla bunları elde edebilir. Dünyayı anlama yeteneği henüz
yetişkinler kadar gelişmemiş olan çocuk ise ihtiyaç ve haklarının sağlanmasını büyüklerden
beklemek zorundadır. Bu nedenle yeryüzündeki tüm hukuk sistemleri gibi bizim hukukumuz
da çocuklar için özel düzenlemeler getirmiş, çocuğun sağlıklı bir şekilde büyümesi için çeşitli
önlemler almıştır.
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11.1. Çocuğun Yasal Tanımı
Çocuğun yasal tanımı ülkeden ülkeye bazı farklılıklar arz etmekle beraber, büyük
çoğunluktaki ülkelerin mevzuatında, evlenmekle reşit olma vb. özel durumlar hariç, on sekiz
yaşına kadar her insan çocuk kabul edilmektedir.

11.2. Evrensel Çocuk Hakları
Çocuk hakları, dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip oldukları eğitim, sağlık,
barınma ve fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi haklarının hepsini
içeren bir kavramdır.
Çocuklar, erişkinlerden farklı özelliklere sahiptirler. Sürekli büyür ve gelişirler. Sürekli
büyüyen ve gelişen bir canlının bu durumunun farkında olmak ve ona özel yaklaşımda
bulunmak zorunludur. Bu düşünceden yola çıkılarak dünya ulusları tarafından 1924 yılında
Cenevre Çocuk Hakları Sözleşmesi hazırlanmıştır. O günden günümüze çocuk hakları
konusunda yapılan düzenlemeler ile aşağıdaki haklar evrensel çocuk hakları olarak kabul
edilmiştir:
1) Ayrım gözetmeme: Çocukla ilgili tanınan hakların hepsi, istisnasız bütün çocuklar
için geçerlidir. Çocukların ayrımcılıktan korunması, devletin yükümlülüğündedir.
2) Çocuğun yüksek yararı: Çocukla ilgili tüm girişimlerde, çocuğun yararı
gözetilmelidir. Anne baba veya bu konuda sorumluluk taşıyan kişilerin yükümlülüklerini yerine
getirmemeleri hâlinde, devlet çocuğa yeterli dikkat ve desteği göstermelidir.
3) Yaşama ve gelişme: Her çocuk temel hayat hakkına sahiptir. Çocuğun yaşaması ve
gelişmesinin güvence altına alınması, devletin yükümlülüğündedir.
4) İsim ve yurttaşlık: Her çocuk doğumundan itibaren bir isim alma, yurttaşlık edinme,
anne babasını tanıma ve onlar tarafından bakılma haklarına sahiptir.
5) Anne babadan ayırmama: Çocuğun yüksek yararı gerektirmediği sürece, çocuk
anne babasıyla birlikte yaşama hakkına sahiptir. Çocuğun anne babasından veya bunlardan
herhangi birinden ayrılması durumunda, ayrıldığı kişiyle temas etmek çocuğun hakkıdır.
6) Çocuğun görüşünün alınması: Çocuk görüşlerini serbestçe ifade etme, kendisini
ilgilendiren herhangi bir konu ya da işlem sırasında görüşlerinin dikkate alınmasını isteme
hakkına sahiptir.
7) Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü: Devlet, anne babanın uygun biçimde
yönlendiriciliğine tabi olarak, çocuğun düşünce, din ve vicdan özgürlüğünü korumak ve bu
özgürlüğüne saygı duymakla yükümlüdür.
Uluslararası sözleşmelerin öngördüğü bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi için her
devlet kendi ulusal hukukunda çocuklara ilişkin özel düzenlemeler yapmaktadır.
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11.3. Çocuğun Doğmamasına Karar Verme
Kürtaj, tıbbi müdahale ile istenmeyen gebeliğin sonlandırılmasıdır. Bu müdahale ile
dünyaya gelmesi söz konusu olan çocuğun hayatı sona erdirilmektedir.
Hukukumuz kürtaja belirli şartların varlığı hâlinde izin vermektedir. Buna göre, 10
haftaya kadar olan gebelik, annenin rızası olması şartıyla tıbbi müdahale ile sonlandırılabilir.
Tıbbi zorunluluk olmadığı hâlde 10 haftadan fazla olan gebeliğini sonlandıran kadına, kadının
rızası olmaksızın gebeliği sonlandıran kişiye hapis cezası verilir.
Kanuni şartları bulunması hâlinde evli kadının gebeliğini sonlandırabilmesi için
kendisinin rızası yanında, eşinin de rızası olmalıdır.

11.4. Velayetin Tanımı ve Kapsamı
11.4.1. Velayetin Tanımı
Velayet, on sekiz yaşından küçük çocukların tabi olduğu otoriteyi ifade eder.
On sekiz yaşından küçük çocuğun velayeti, anne babasındadır. Kanuni zorunluluk
olmadıkça velayet, anne babadan alınamaz. Evliliğin devamı süresince, çocuğun velayetini,
anne baba birlikte kullanırlar. Anne babadan birinin ölmesi hâlinde, velayet sağ kalan eşe geçer.
Tarafların boşanması hâlinde, hâkim tarafından çocuğun velayeti eşlerden birine verilir.
Çocuğun velayeti kendisine verilmeyen eşin, çocuğu diğer eşin izni olmaksızın alması
“kaçırma” olarak kabul edilir. Velayet hakkı kendisine verilmeyen kişinin çocuğu kaçırması
suçtur ve hapis cezasını gerektirir.
Çocuğun anne babası evli değilse velayet anneye aittir. Annenin ölmesi, kısıtlanması,
yaşının küçük olması veya velayetin kendisinden alınmasını gerektiren durumların söz konusu
olması hâlinde, hâkim tarafından çocuğa vasi atanır veya çocuğun velayeti babasına verilir.

11.4.2. Velayetin Kapsamı
Velayet çocuğun aşağıda sayılan haklarını kapsamaktadır:
Çocuğun bakımı: Anne baba çocuğun çıkarlarının gerektirdiği ölçüde onun bakımını
sağlamakla yükümlüdür.
Çocuğun eğitimi: Anne baba, imkânları dâhilinde çocuğu eğitmek; bedensel, zihinsel,
ruhsal, ahlaki ve toplumsal gelişimini sağlamak ve çocuğu korumak zorundadırlar.
Dinî eğitim: Çocuğun dinî eğitimini belirleme hakkı anne babaya aittir.
Çocuğun temsil edilmesi: Anne ve baba, üçüncü kişilere karşı çocuklarının kanuni
temsilcisidirler.
Çocuğun mallarının yönetilmesi: Anne baba, çocuğun mallarını yönetme hakkına
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sahip ve bununla yükümlüdürler. Anne baba, çocuğun mallarının gelirini, öncelikle çocuğun
bakımı, yetiştirilmesi ve eğitimi için kullanmak zorundadırlar.

11.5. Okul İçi Şiddet
Okul içi şiddet, eğitimcilerin çocuğa şiddet uygulaması ya da çocuğun okul içindeki
diğer çocuklar tarafından şiddete maruz bırakılmasıdır.
Eğitimcilerin azarlama, küfür, aşağılama, tokat atma, dayak atma vb. tepkileri, sopayla
dolaşmaları, öğrencilerin saçlarını kesmeleri okul içi şiddet örnekleridir. Okul içinde eğitimci
ve idarecilerin çocuğa şiddet uygulaması yasaktır. Aksine davranan idareci ve eğitimci
hakkında disiplin soruşturması açılması talep edilebilir. Bunun yanı sıra yapılan davranış,
örneğin; eğitimci veya idarecinin çocuğu dövmesi sonucunda çocuğun yaralanması veya uzuv
kaybına uğraması gibi Türk Ceza Kanunu’nda suç sayılan fiillerden ise ayrıca adli yargıda
yargılanarak cezalandırılması için başvuruda bulunulabilir. Okul içinde idareci ve eğitimcilerin
kendi otoriteleri altında bulunan çocuğa uygulayacakları şiddetin cezası, erişkin insanların
birbirlerine karşı işleyecekleri bu nitelikteki suçlardan daha ağırdır.

11.6. Çocuk Suçluluğu
Çocuğun yetişme şartları ve hayat akışına bağlı olarak suç işlemesi mümkündür. Ancak
suç işleyen çocuk erişkinlerle aynı kategoride değerlendirilmez. Çocuk suçlular kavramı hukuk
düzenlemelerinde özel bir yer tutar. Hukuk düzeni, çocukların suç işlemeleri hâlinde,
erişkinlere uygulanan yargılama usulleri, verilecek ceza, cezaların infaz şekilleri gibi konularda
farklı yaklaşım gösterir.
On sekiz yaşından küçük olup da suç işleyen kişi, ceza mevzuatında da çocuk kabul
edilir. Bu durumdaki çocuklar erişkinlerin yargılandıkları mahkemeler yerine çocuk
mahkemelerinde yargılanırlar. Çocukların yargılandıkları davalar gizli olarak yapılır. Hakkında
dava açılan bir çocuğun kimliğinin, isminin ve fotoğrafının yayımlanması yasaktır. Yargılama
sonunda suçlu bulunan çocuklar hakkında verilen ceza, aynı suçu işleyen erişkinlere göre daha
azdır.
Yargılama ve cezalandırma usulündeki bu farklılık suçlu çocuğun topluma
kazandırılması ve önündeki hayatın en az düzeyde olumsuz etkilenmesi amacına
dayanmaktadır. Aynı şekilde verilen cezanın infaz şeklinde de bu farklılık kendisini gösterir.
Çocuk suçlular, erişkinlerle aynı cezaevinde bulundurulmazlar. Islahevi denilen mekânlarda,
çocuğun eğitim imkânlarından yararlanabileceği, bir meslek sahibi olabileceği ortamların
hazırlanması kanuni bir zorunluluktur. Yine ıslahevinde geçirdiği süre içinde çocuğun suç
işleme fikrinden uzaklaştırılması, cezasının bitiminde topluma adapte olabilmesi için psikolog
yardımı yapılmaktadır.
Ne var ki çocuk yararına getirilen bu düzenlemeler kimi zaman kötüye
kullanılabilmektedir. Erişkinlerin kendilerinin işlemeyi düşündükleri bir suçu on sekiz yaşından
küçük, yani hukuken çocuk sayılan birine işletmeleri, çocuğun bu suçu işlemesi için teşvikte
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bulunmaları zaman zaman rastlanan bir durumdur. Çocuk, iyi-kötü kavramları üzerindeki
zihinsel gelişimi tam olarak tamamlanmadığı için gerçekleştirdiği fiilin kötü ve yasak bir
davranış olduğunun farkında dahi olmamakta, kimi zaman işlediği suçu bir oyun olarak
görmektedir. Bu tür durumlarda, çocuğu suça teşvik eden erişkinler hakkında ceza mevzuatında
yaptırımlar öngörülmektedir.

11.7. Çocuğun Çalıştırılması
Hukuk sistemimiz çocuğun çalışması durumu ile ilgili bazı düzenlemeler yapmıştır.
Buna göre 15 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılmaları yasaktır. Ancak
14 yaşını doldurmuş çocuklar çıraklık yapabilir veya hafif işlerde çalıştırılabilirler.
Çırak, bir meslek dalında mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını geliştirmek
için çalışan kişidir. Çıraklık yaptığı kişi ya da kurum ile bir sözleşme yapar ve bu sözleşmede
belirlenen kurallara tabi olur. Çırak işçi değildir. Dolayısıyla çıraklar hakkında İş Kanunu
uygulanmaz. Çıraklar 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na tabidirler. Çalışan çocuklar ise
“işçi” statüsüne tabi olmakla beraber yetişkinlerden ayrı olarak belli bir takım haklara
sahiptirler.

11.8. Çocuğun Sosyal Güvenliği
18 yaşına kadar bütün çocuklar anne babalarının genel sağlık sigortasından yararlanırlar.
Bu sigorta, aşağıdaki hizmet ve haklardan yararlanma imkânı sağlar:
1. Koruyucu sağlık hizmetleri
2. İnsan sağlığına zararlı madde bağımlılığını önlemeye yönelik sağlık hizmetleri
3. Hastalık hâlinde ayakta veya yatarak muayene, tetkik, tahlil, tedavi, hasta takibi,
rehabilitasyon vb. hizmetler
4. Ağız ve diş hastalıkları ile ilgili sağlık hizmetleri
5. Sağlanacak sağlık hizmetleriyle ilgili aşı, ilaç, protez, tıbbî araç, gereç ve
benzerlerinin sağlanması, takılması, garanti süresi sonrası bakımı, onarılması ve yenilenmesi
hizmetleri
Sigortalı olan ve gerekli şartları yerine getirmiş bulunan anne ya da babası ölmüş çocuk
ise şu haklardan yararlanır:
1. Ölüm aylığı (kanunun kendisi için ayırdığı pay oranında)
2. Ölüm toplu ödemesi
3. Genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanma
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11.9. Doğum İzni
Kanunlarımız doğumundan önce dahi çocukların temel haklarını koruma yönünde bazı
düzenlemeler getirmektedir. Bu çerçevede doğum yapan kadın çalışanlara bazı ayrıcalıklar
tanınmıştır. Gebe kadın doğumdan önce 8 hafta ve doğum sonrasında da ayrıca 8 hafta olmak
üzere toplam 16 hafta doğum iznine sahiptir.
Emziren kadın işçinin çocuğunu besleyebilmesi için günde bir buçuk saat süt izni hakkı
vardır. Memurlar için ise bu süre altı ay boyunca günde üç saat, ikinci altı ayda bir buçuk saattir.
Bu sürenin günün hangi saatlerinde ve kaça bölünerek kullanılacağını kadın çalışan belirler.
Ayrıca emziren kadın işçiler doğum yapmalarından itibaren 6 ay boyunca gece işinde
çalıştırılamazlar.

215

Uygulamalar
Soru: “Türkiye’de 18 yaşına kadar tüm çocukların sosyal güvence altına alınması
haksızlıktır.” iddiasına katılır mısınız?
Çözüm: Bu iddia ilk bakışta, ebeveyni üretmeyen, ailesi topluma katma değer
oluşturmayan çocukların sosyal refahtan pay almasının bir haksız kazanç gibi görünmesi
doğaldır. Ancak, ülkeyi gemiye, toplumu da yolculara benzetirsek, bütün bir toplum olarak
sağlıklı olmanın önemi daha kolay ortaya çıkacaktır. Devlet bireyi, aileyi ve toplumu korumak
ve güçlendirmek için vardır. Çocukluk döneminde belli bir hayat standardı ve sosyal hakları
garanti altına alınmayan ve temel ihtiyaçları karşılanmayan çocuklar ileride toplum için ciddi
risk unsuru hâline gelerek toplum için daha büyük maliyetlere yol açabilirler. Ayrıca,
sorumluluğunu üstlenecek yaşa gelene kadar bütün çocukların sosyal refahtan pay almaya
hakları vardır.
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Uygulama Soruları
1)

Yetim ve öksüz çocukların hakları EÇHB’de düzenlenmiş midir? Araştırınız.

2)

2015 yılında yeniden düzenlenen doğum izni sürelerini araştırınız.

3)
Çocuğun sosyal refahı için son beş yılda mevzuatta yapılan değişiklikleri Avrupa
Birliği ile karşılaştırarak değerlendiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?
Bu bölümde, yasaların çocuk tanımından başlayarak çocukların tüm dünyaca tanınan
ortak hakları, kürtaj başta olmak üzere çocuğun doğmamasına karar verme uygulamalarının
hukuki durumu, velayetin kimde olacağına ilişkin düzenlemeler, okulda şiddet, çocuğun suça
itilmesi, çocuğun çalıştırılması ve ülkemizde çocuklara sağlanan sosyal güvenlik uygulamaları
ve anneye çocuğuyla daha rahat ilgilenebilmesi için tanınan izin hakları hakkında bilgiler
verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
Büyük çoğunluktaki ülkelerin mevzuatında, evlenmekle reşit olma vb. özel
durumlar hariç, ........ yaşına kadar her insan çocuk kabul edilmektedir. İfadenin doğru
olabilmesi için boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)

On altı

b)

On yedi

c)

On sekiz

d)

On dokuz

e)

Yirmi

2)

Aşağıdakilerden hangisi evrensel çocuk haklarından biri değildir?

a)

Ayrım gözetmeme

b)

İsim ve yurttaşlık

c)

Yaşama ve gelişme

d)

Ulaşım ve iletişim

e)

Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü

3)
Meri mevzuata göre kaç haftaya kadar olan gebelik annenin rızası olmak şartıyla
tıbbi müdahele ile sonlandırılabilir?
a)

9

b)

10

c)

11

d)

14

e)

16

4)
Bir çocuğun çalışmasının yasak olmaması için en az kaç yaşını doldurmuş
olması gereklidir?
a)

15

b)

16

c)

17
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d)

18

e)

21

5)
verilmiştir?

Gebe kadına verilen doğum izni aşağıdakilerden hangisinde tam olarak

a)

Doğumdan önce 6 hafta, doğumdan sonra 6 hafta

b)

Doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 6 hafta

c)

Doğumdan önce 10 hafta, doğumdan sonra 8 hafta

d)

Doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 8 hafta

e)

Doğumdan önce 10 hafta, doğumdan sonra 10 hafta

6)
Aşağıdakilerden hangisi 18 yaşına kadar bütün çocukların anne babalarının
genel sağlık sigortasından yararlanarak kullanabilecekleri haklardan değildir?
a)

Koruyucu sağlık hizmetleri

b)

İnsan sağlığına zararlı madde bağımlılığını önlemeye yönelik sağlık hizmetleri

c)

Ayakta veya yatarak muayene, tetkik, tahlil, tedavi vb. hizmetleri

d)

Ağız ve diş hastalıkları ile ilgili sağlık hizmetleri

e)

Zaruri olmayan estetik ameliyat hizmetleri

7)

Aşağıdakilerden hangisi velayet kapsamında değildir?

a)

Çocuğun bakımı

b)

Çocuğun dinî eğitimi

c)

Çocuğun temsil edilmesi

d)

Çocuğun mallarının yönetilmesi

e)

Çocuğun dünyanın en güzel yerlerinde gezdirilmesi

Cevaplar
1) c, 2) d, 3) b, 4) a, 5) d, 6) e, 7) e
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12. ENGELLİ HAKLARINDA YENİ YAKLAŞIM VE
UYGULAMALAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Engellilik Kavramı
12.2. Engelli Hakları ve Global Gelişimi
12.3. BM ile Birlikte Engelli Hakları’nın Değişimi
12.4. AB Ülkelerinde Engelli Hakları ve İstihdamı
12.5. Türkiye’de Engelli Hakları ve İstihdamı
12.6. Çalışma Hayatında Engelli Hakları
12.6.1. Çevresel Mimari Erişim Hakkı
12.6.2. Engellilerin Eğitim Hakkı
12.6.3. Engellilerin Çalışma Hakkı
Bu bölümde, BM ile birlikte engelli haklarının gelişmesi, AB ülkelerinde engelli hakları
ve istihdamı, Türkiye’de engelli hakları ve istihdamı, çalışma hayatında engelli hakları ve
mimari erişim hakkı konuları anlatılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Engellilere yönelik sosyal güvenlik düzenlemelerinin son bir kaç örneğini
sıralayabilir misiniz?
2)
Engelliler Şûrası ne demektir? Ne kadar zamanda bir yapılır? İçeriği ve formatı
hakkında neler söyleyebilirsiniz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Engelli haklarının
global gelişimi

Çalışma hayatında
engellilere ilişkin
kanuni
düzenlemeler

Kazanım

BM ile birlikte engelli
haklarının gelişmesi, AB
ülkelerinde engelli hakları
ve istihdamı, Türkiye’de
engelli hakları ve istihdamı
alanındaki gelişmeler
anlaşılmış olacaktır.
Çalışma hayatında engelli
hakları ve mimari erişim
hakkı konuları başta olmak
üzere engelli hakları
kapsamında çıkarılan ve
yürürlükte olan hukuki
düzenlemeler hakkında bilgi
elde edilmiş olacaktır.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Metinler, çözümlü
problemler, alıştırmalar
ve interaktif materyaller
ile konunun daha iyi
anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•

Tıbbi model

•

Sosyal model

•

Engellilere yönelik sosyal güvenlik düzenlemeleri

•

Engelliler Şûrası

•

Mimari erişim hakkı

•

Malulen emeklilik

•

İstihdam hakkı
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Giriş
İnsan hakları idealinin altında yatan amaç, eşitliğin, özgürlüğün ve insan onuruna yaraşır
hayat standartlarının herkes için sağlandığı evrensel bir düzen kurulmasıdır. Engellilerin
haklarının doğuşu ve gelişimi de insan hakları temelinde gerçekleşmiştir. İnsan haklarındaki
gelişmeler engellilik konusunda geleneksel yaklaşımın terk edilerek hakka dayalı yaklaşımı ön
plana çıkarmıştır. Sivil toplum kuruluşlarına karar mekanizmalarında daha fazla söz hakkı
tanınması, kamuoyunda engellilik konusunda bilinç oluşturulması, fiziksel engellerin
kaldırılması, engellilere yönelik bilgi teknolojilerinin yaygınlaştırılması engelli bireylerin insan
haklarından ve vatandaşlık haklarından diğer bireyler kadar faydalanmaları imkânı sağlamaya
başlamıştır. 2000’li yıllara kadar engellilik bir sağlık sorunu olarak ele alınmış; istihdam, eğitim
ve ulaşılabilirlikle ilgili düzenlemelerde engellileri de kapsayacak politikalar izlenememiştir.
Engelli bireyler ile ilgili mevzuat birliğinin ve sadeliğinin sağlanması, düzenlemelerde
AB ile uyumun gözetilmesi ve istihdam artırılmasına yönelik tedbirlerin alınması konusunda
Türkiye’de, özellikle 29 Haziran 2011 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın
(ASPB) kurulmasından sonra somut gelişmeler kaydedilmiştir.
Düşük eğitim düzeyi ve düşük gelir nedeniyle ayrımcı yaklaşım ve tutumlar karşısında
daha korunmasız durumda bulunan engelli bireylerin iş hayatında ve gelir düzeyinde olumlu
fark doğuracağı düşünülen eğitim, kurs ve programlardan yararlanmaları sağlanarak, bu
bireylerin eğitim ve istihdama katılımı çeşitli önlemlerle teşvik edilmeye başlanmıştır. Engelli
bireylerin en büyük eksiğinin mesleki eğitim olduğu gerçeği gözönünde bulundurularak bu
kaynaklar artırılmalıdır. Kurum içi düzenleme ve denetleme şartları iyiliştirilerek, farkındalık
artırıcı önlemlerin çoğaltılması, engelli bireylerin sahip olduğu beşeri sermayeyi tam ve doğru
şekilde kullanabilecekleri konumlarda çalışmalarının sağlanması sosyal hukuk devletinin
topluma borcudur.
Günümüzde toplumların gelişmişlik düzeyi dezavantajlı gruplarının sosyal hayata etkin
katılımları ile değerlendirilmektedir. İnsan onuruna yakışır bir hayat sürmenin her bireyin temel
hakkı olduğu yüzyılımızda, sosyal devlet olmanın bir gereği olarak engellilik olgusunun ve bu
konudaki sorunların ele alınması, çözüm önerilerinin üretilmesi tutarlı ve kararlı politikaların
oluşturulması için ilgili tarafların bir arada hareket etmesi bir zorunluluktur. Erişilebilir bir
toplum olmanın önceliklerinden biri de dezavantajlı grupların istihdam alanına
kazandırılmaları, pasif olmaktan çıkıp, yetenekleri doğrultusunda üretken bireyler haline
gelmeleridir (Güngör ve Kahraman, 2010:145).
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12.1. Engellilik Kavramı
Uluslararası Bozukluklar, Yetiyitimi ve Engeller Sınıflandırması’na (ICIDH:
International Classification of Impairment, Disability and Handicap) göre özürlülük, bozulma
sonucu yetilerin kısıtlanması veya yetilerden tamamen yoksun kalmayı, engellilik ise bozukluk
ve engellilikten kaynaklanan sosyal dezavantajı tanımlamakta kullanılmaktadır (II. Engelliler
Şûrası, 2005).
Ülkemizde engelli bireyler ile ilgili yasal düzenlemelerdeki tanımlara bakıldığında;
5378 Sayılı Engelliler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun 7.7.2005 tarihinde yürürlüğe girmiş olup engelli bireyi “Doğuştan
veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini
çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal hayata uyum sağlama ve günlük
gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve
destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi olarak tanımlamıştır (5378 Sayılı Kanun, Madde 3).

12.2. Engelli Hakları ve Global Gelişimi
Ortaçağ’da kurumlara yerleştirilerek toplumdan izole edilen tek çatı altında dini temelli
merhametle bakılan ve ikinci sınıf insan muamelesi gören engelliler herhangi bir sosyal hakka
sahip değildir. Bu tür uygulamalar zaman içinde yardım kurumlarının kurulması ve daha sonra
bunların ilk engelli örgütlerine dönüşmesiyle son bulmuştur. Endüstri devrimi, engelliler için
yeni zorluklar getirmiş, yeti yitimi olan yoksul kişiler kategorize edilerek oldukça dramatik
koşullarda yaşamaya mahkûm edilmiş, sayıları ise her geçen gün artmıştır (Çağlayan, 2006).
1940’lı yılların sonunda engellilik uluslararası alanda tartışılır bir durum haline
gelmiştir. Özellikle II. Dünya Savaşı’nın ardından engelli bireylerin vatandaşlık hakları eskiye
kıyasla daha çok dikkate alınmaya başlandı. Engellilerin belli hakları edinimleri 1980’li yıllara
kadar mümkün olmamıştır. Dinî ve politik temelli geliştirilen yaklaşımların yanında özellikle
iki model; tıbbi ve sosyal yaklaşımlar insan ve vatandaşlık hakları açısından önemlidir.
Tıbbi modelde, engellilik biyolojik bir engelle tanımlanır ve engelli kişi yetersiz ve
yoksun olarak görüldüğü için bakım ve tedaviye gereksinimi olduğu, yetersiz durumu ile ancak
bu şekilde baş edilebileceği düşünülür. 1970 ve 1980’li yıllara gelindiğinde ise engelliler ve
engelli örgütleri ilk kez toplumsal bir grup olarak varlık göstererek çeşitli protestolarla “tıbbi
yaklaşımı” eleştirmeye başladı. Engelli hakları hareketine göre tıbbi model çözüm değil,
sorunun bir parçasıdır. Tıbbi Modele ilişkin süregelen tartışmalar soru işaretleri ve kuşkular
zamanla bambaşka bir modelin doğuşuna da ortam hazırlamıştır.
Sosyal modelde ise yetersizliğin varlığı reddedilmemekte; fakat bunun bir problem
olarak yaşanması bireyde değil toplumda aranmaktadır (Karçkay, 2002). Kısaca, sosyal model
ile engellilik probleminin bireysel sınırlılığa bağlı olarak değil, toplumun gerekli hizmetleri
sunmamasından ve engellilerin ihtiyaçlarını dikkate almamasından kaynaklandığı öne
sürülmektedir.
Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Bankası Grubu tarafından hazırlanan “2012 Dünya
Engellilik Raporu”na göre dünya nüfusunun %15’ine tekabül eden 1 milyar kadar insan engelli
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olarak hayatını sürdürmektedir ve bu insanların kahir ekseriyeti sosyal hayattan yalıtılmış bir
biçimde ayrımcılığa maruz kalarak yaşamaktadır.

12.3. BM ile Birlikte Engelli Hakları’nın Değişimi
Birleşmiş Milletler tarafından engelliliğe yapılan ilk göndermeye, 1948 tarihli Evrensel
İnsan Hakları Beyannamesi’nin 25. maddesinde rastlanmaktadır.
1960’lı yıllarda engelli bireylerin rehabilitasyonun temel prensiplerinin oluşturulması
ile birlikte toplum içinde engelli bireylerin durumlarını düzeltmek, hayat seviyelerini
yükseltmek Birleşmiş Milletler’in aktivitelerinin merkezini de oluşturmaya başladı. Amaç
sadece engelliliği önlemek değil toplumun bir parçası olan engelli nüfusun desteklenerek
toplum içinde entegrasyonunu sağlamaktı. Bu bütünleşmenin sağlanması için en önemli ve
gerekli adımlardan birisi toplumun engellilik konusunda bilinçlendirilmesidir.
Birleşmiş Milletler ilk yıllarda engellilere yönelik çalışmaları engellilerin hayat
kalitelerini yükseltmeye yönelik olmuştur. Engellilerin rehabilitasyonu ve eğitimi gündemin en
üstünde yer alan konular olmuştur.
1970’li yıllarda ve önceki yıllardaki girişimler engellilik hakkında bir farkındalık
yaratmak açısından yol gösterici olmuştur. 1971 tarihli Zekâ Geriliği Olan Kimselerin
Haklarına Dair Beyanname genel nitelikli ifadeler içermekle birlikte, Birleşmiş Milletler’de
yeni bir dönemin başladığının işareti olması bakımından son derece önemlidir.
9 Aralık 1975 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nca Engelli Hakları Bildirgesi
engellilerin haklarını korumak için kabul edilmiştir. 13 maddeden oluşan bu bildiri uluslararası
tarihi bir belge niteliğinde olup, engelli kişilerin tolumda gereken yerlerini alarak yaşamaları
ve topluma üretken bireyler olarak katılmaları konusundaki haklarını ve aynı zamanda
toplumun engellilere karşı yükümlülüklerini belirlemektedir (I. Engelliler Şûrası, 1999). Bu
bildirinin özellikle 3. maddesinde engelli kişiler, doğuştan sahip oldukları insanlık onurlarına
saygı gösterilmesi hakkına sahip olduğu belirtilmiştir. Yine aynı maddede engellerinin veya
engellerinin sebebi, niteliği ve ağırlığı ne olursa olsun bütün engelli kişiler, aynı yaştaki
vatandaşlar ile aynı temel haklara sahiptir; bu hakların başında ve hepsinden önce, mümkün
olduğu kadar normal ve tam bir insan gibi nezih bir hayat yaşama hakkı vurgulanmıştır.
1980’li yıllarda tam katılım ve eşitlik vizyonu Birleşmiş Milletler’de de hakim oldu.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nca 1981 yılı “tam katılım ve eşitlik” teması altında
Uluslararası Engelliler Yılı olarak belirlendi. 1983-1992 yılları kapsamında on yıllık bir
engelliler programı oluşturuldu ve bu on yıl, “Dünya Sakatlar On Yılı” olarak ilan edildi. İşlev
ve yapı farklılıkları ile yeti yitimlerinin önlenmesi ve rehabilitasyonu ile engellilere fırsat
eşitliği sağlanması üzerine inşa edilen Dünya Eylem Programı, aynı yıl ilan edilen Birleşmiş
Milletler Engelliler on yılının da (1983-1992) temel rehberi niteliğindedir.
Özellikle Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Bildirisi pek çok ülkede engellilik alanında
önemli adımlar atılmasına yol açmıştır. Bunlar arasında 1990 yılında ABD’de yürürlüğe giren
Amerikan Engelli Hakları yasası (ADA), kökleri engelli hakları hareketine uzanan önemli
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yasalardan biridir.
1989 yılında kabul edilen Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 2.
maddesinde, engellilik ilk defa ayrımcılığın yasaklandığı nedenler arasında açıkça sayılmıştır.
Sözleşme’nin 23. maddesinin ilk fıkrası, engelli çocukların onurlu, tam ve iyi bir hayat sürme
ve toplumsal hayata etkin şekilde katılmaları haklarını tanımıştır.
Engelliliğe yeni bir yaklaşım getiren “Sakatlar İçin Fırsat Eşitliği Hakkında Standart
Kurallar” Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 20 Aralık 1993 tarihinde yapılan toplantısında
alınan kararla kabul edildi. Engellilerin eşit ve etkin katılımları için ön koşulları, hedef
alanlarını, yürütme önlemlerini ve izleme mekanizmasını içeren bu 22 kuraldan oluşan
“Standart Kurallar”, 1975 yılında kabul edilen “Engelli Hakları Bildirge”sindeki, temel hakları
daha ayrıntılandırmakta ve kapsamlı bir biçimde yeniden tanımlamaktadır (Osunluk, 2002).
Engellilerin Haklarına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi öncesindeki en kapsamlı
ve engelliler tarafından da en fazla kabul gören belgesidir. Standart Kurallar’ın temelinde yatan
ilke, kadın, erkek, çocuk ve yetişkin her engellinin, toplumun birer üyesi olarak, diğer kişilerle
aynı hak ve yükümlülüklere sahip olması, başka bir ifade ile toplumsal hayata tam ve eşit olarak
katılmalarıdır.
Buna koşut olarak, dört bölümden oluşan Standart Kurallar’ın ilk bölümü, “Eşit
Katılımın Önkoşulları” başlığını taşımaktadır. Bilinç arttırma, tıbbi bakım, rehabilitasyon ve
destek hizmetlerine ilişkin kuralların yer aldığı bu ilk bölümü, “Eşit Katılıma İlişkin Hedef
Alanlar” başlıklı ikinci bölüm izlemektedir. Bu bölümde, erişilebilirlik, eğitim, istihdam, gelir
sağlama ve sosyal güvenlik, aile hayatı ve kişi dokunulmazlığı, kültür, eğlence ve spor ve dine
ilişkin kurallar yer almıştır. Üçüncü bölümde, ilk iki bölümdeki kuralların devletler tarafından
ne tür tedbirler ile uygulanabileceğine ilişkin kurallara yer verilmiştir. Son bölüm ise, Standart
Kurallar’ın uygulanmasının denetlenmesine ilişkindir. Standart Kurallar, uluslararası
sözleşmelerin denetlenmesine ilişkin mekanizmalardan oldukça zayıf olsa da, bir denetim
mekanizması öngörmüştür.
Birleşmiş Milletler gibi Avrupa Konseyinin “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi”,
“Avrupa Sosyal Şartı” ve “Avrupa Kentsel Şartı”nda da engelliler gibi düzenlemeleri
mevcuttur. Sosyal şart içinde engellilerin çalışma hayatına ilişkin hükümlere yer verilmiştir.
Mesleki eğitim, mesleğe ve topluma yeniden intibakları yönünde haklar ve tedbirlere yönelik
bir düzenlemedir.
13 Aralık 2006 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edildi ve 30 Mart
2007 tarihinde imzaya açıldı. Türkiye, Sözleşme’yi imzaya açıldığı tarihte imzaladı ve
Sözleşme’nin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun 3 Aralık 2008 tarihinde
TBMM’de kabul edildi. Sözleşme, 25 başlangıç paragrafı ve 50 maddeden oluşmaktadır.
Sözleşme’nin ilk maddesi Sözleşme’nin amacını açıklamakta ve engelli kişi kavramını
tanımlamaktadır. Bu maddeye göre, “Bu Sözleşme’nin amacı, engellilerin tüm insan hak ve
temel özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanmasını teşvik ve temin etmek ve insanlık
onurlarına saygıyı güçlendirmektir.” Sözleşme’nin ilk maddesinde yer alan engelli kişi tanımı,

229

engelliliğe yaklaşımda tıbbi modelin terk edildiğini, engelliliğin münhasıran bireyin
kendisinden kaynaklanan bir sorun olmadığını, bireyin niteliklerinin kendisi dışındaki olumsuz
unsurlarla birleşerek engel haline geldiğinin kabul edildiğini yansıtmaktadır.
Sözleşme, 8 temel ilkeye dayandığını ifade etmektedir. Bu ilkeler;
a)

Kişilerin insanlık onuruna ve bireysel özerkliklerine saygı;

b)

Ayrımcılık yasağı;

c)

Toplumsal hayata tam ve etkin katılım;

d)
kabulü;

Farklılıklara saygı ve engelliliğin insan çeşitliliğinin bir parçası olduğunun

e)

Fırsat eşitliği;

f)

Erişilebilirlik;

g)

Kadın ve erkek eşitliği;

h)
Engelli çocukların gelişim kapasitesine ve kendi kimliklerini koruyabilme
haklarına saygı.
Bu Sözleşme, engellilik konusunun bir insan hakları konusu olduğunun açık kabulüdür.

12.4. AB Ülkelerinde Engelli Hakları ve İstihdamı
Avrupa Birliği’nde engelli politikaları 3 noktada sınıflandırılabilir;
a) Bunlardan ilki 1983-1996 yılları arasındaki Engelli Programlarıdır. Bu yıllar arasında
özellikle bilgi alışverişi ve kamuoyunun dikkatini çekmeye yönelik çalışmalar yapılmıştır.
b) İkincisi 20 Aralık 1996 tarihli Engelli bireylere tanınacak fırsat eşitliği (97/ C/12/01)
Konsey ilke kararıdır. Bu karar ile engelli bireylerin menfaatlerinin tüm politik alanlarda göz
önüne alınması hedeflenmiştir.
c) Üçüncü olarak da Ayrımcılıkla Mücadele edilmesidir. Kasım 2000’de AB tarafından
yayımlanan 2000/78/EC No’lu ‘‘İstihdamda Ve İşte Eşit Muamele Konusunda Genel Çerçeve’’
(2000/78 EC) Konsey Direktifi ile din, inanç, yaş ve cinsiyet sebebiyle ayrımcılık yapılması
yasaklanmıştır.
1997 yılında yapılan Amsterdam Antlaşması ile Avrupa Birliği vatandaşlarının temel
hakları konusunda önemli gelişme sağlanmıştır. Avrupa Birliği’nin ayrımcılıkla mücadele
konusundaki çalışmaları, Aralık 2000 yılında çıkarılan Temel Haklar Beyannamesi ile
güçlendirilmiştir. Madde 21’de cinsiyet, ırk, renk, etnik köken, genetik özellikler, dil, din veya
inanç, politik görüş, azınlık, engellilik veya cinsel tercih nedeniyle ayrımcılık yapılması
kesinlikle yasaklanmış ve özellikle engelli bireylerin istihdam edilmeleri ve mesleki eğitime

230

ulaşmaları konusunda düzenlemeler yapılmıştır (Equality and Non-discrimination in an
Enlarged European Union, 2004).
Almanya’da engelliliğin tanımı Sosyal Kanun’da (Sozial Gesetz) yapılmıştır. Sosyal
kanunun IX. Bölümü 1. Maddesinde; bedensel fonksiyonlar, akli denge ve ruh sağlığında
meydana gelen rahatsızlıkların altı aydan fazla sürmesi ve toplumsal hayata uyum sağlama ve
günlük ihtiyaçları karşılamaya engeli bulunan kişi, engelli olarak tanımlanmaktadır. Sosyal
Kanunda “behindert” (engelli) kelimesi kullanılmıştır. Alman Sosyal Kanununda yer alan bu
tanımlamanın, engelliliği sosyal bir hak olarak belirlediği söylenebilir. Tanımlamanın Dünya
Sağlık Örgütünün yapmış olduğu tanımlamaya da uygundur (Kossens vd., 2003).
Almanya’da tıpkı Türkiye’de olduğu gibi ağır engelli ayrımına gidilmiş vücut
fonksiyonlarında %50’den fazla kaybı olanlar ağır engelli olarak tanımlanmıştır (Joachim vd.,
2001).
Fransa’da sağlık ve engellilik kapsamında ayrımcılığı yasaklayan 90–602 sayılı Haziran
1990 tarihli genel kanun yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun ceza ve iş ile ilgili
hükümlerinde, ırk, uyruk, din, töresel ve medeni hal gibi durumlardan başka, sağlık ve engellilik
kavramlarını da ayrımcılık yasağı ilkesi içerisine katarak başarılı bir şekilde düzeltme
sağlamıştır.
Engelli kavramı, kanunun içerisinde tek başına tanımlanmamıştır. Ancak “sağlık ve
engellilik” kavramları yan yana kanun kapsamı içerisine alınmıştır. Şu anda engellilik ve sağlık
başlığı, fiziksel görünümü de içermektedir. Bir iş bulma ve işini devam ettirme konusunda
yetkinliği, fiziksel veya zihinsel kapasitesindeki yetersizlik veya düşüş ile etkili şekilde zarar
görmüş herhangi bir kimse engelli çalışan kapsamındadır. (Definitions of Disability in Europa,
2002).
İngiltere’de engellilere yönelik politikalar ve hizmetler uzun yıllardır sürmektedir
(Vanhala, 2006). Ancak 1995 yılında çıkarılan Engelli Ayrımcılığı Kanunu bir kişinin engelli
olarak tanımlanabilmesi için bu hayata uyum sağlama ve günlük gereksinmeleri karşılama
güçlüğü’nün en az 12 ay sürmesi gerektiğini belirtmektedir (Disability Discrimination Act,
1995).
İngiliz Hukukuna göre de bir bireyin engellilik sebebi önemli değildir. Önemli olan bu
engelin hayata uyum sağlama ve günlük gereksinmeleri karşılama güçlüğü yaratması ve 12
aydan uzun sürmesidir. 12 aydan az süren fonksiyon kayıpları bu kanun kapsamında engelli
sayılmayı engeller. Ayrıca adı geçen kanunun 1. maddesinin açıklamalar kısmında ağır şekil
bozukluklarının da engelli (engelli) sebepleri arasında sayılması kanunun toplumsal hayata
uyum sağlama problemi olan her bireyi engelli olarak değerlendirdiğini göstermektedir.
İngiltere’deki 1995 tarihli “Bir Engelden Kaynaklanan Ayrımcılık ile İlgili Kanunu”na
göre engelli; “Günlük aktivitelerini sürdürmesinde uzun süreli, güçlü şekilde olumsuz ve ters
etki veren, fiziksel veya zihinsel yetersizliği olan kişidir” (Disability Discrimination Act, 1995).
Biçimsizlik veya şekilsizlik kavramı ise, kesin sınırlar ile tanımlanmıştır ve cazip
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görünmeme hali olarak kanunda bahsedilmiştir. Şekilsizlik hali, günlük aktivitelerini normal
şekilde yürütebilecek durumda olmasına rağmen bir kişinin engelli olarak tanımlanmasına
olanak tanımaktadır.
İrlanda “İstihdam Eşitliği Kanunu” (1998) istihdamda ayrımcılığı yasaklamak ta ve
engelliliği de içermektedir. Anılan kanunun ikinci bölümünde, engellilik açık şekil de
tanımlanmıştır. Engelli tanımı, içersinde ufak çaplı engelliliği ve algılama problemi olanları da
kapsamakta olup, kişilerin engellilik durumunun çok ağır boyutta olması gerekliliğini şart
koşmamaktadır.
Birlik ülkelerinden İtalya’da 5 Şubat 1992’de yürürlüğe giren 104 Sayılı Kanun
tarafından “Engelli Birey” bedensel veya zihinsel rahatsızlıkları dolayısıyla bedensel çalışma
gücü zayıflayan ve birey olarak bağımsız bir şekilde sosyal hayatını idame ettiremeyen kişi
olarak tanımlanmıştır (Alest, 2007).
İsveç’te 7 Haziran 2001 yılında çıkarılan Sosyal Hizmet Kanunu (SFS 2001:453)
engelliliği; fiziksel, zihinsel veya diğer nedenlerle gerçek hayatını sürdüremeyen, toplumsal
hayata katılamayan ve diğer bireyler gibi yaşayamayan kişi olarak tanımlanmıştır.
İsveç İş Hayatında Engelli Bireylere Karşı Ayrımcılığı Yasaklayan Kanunu’nu 1999
yılında yürürlüğe koymuştur. Kanuna göre engellilik; doğuştan, daha sonradan, ya da zaman
içerisinde, bir yaralanma veya hastalık sebebiyle, fiziksel, zihinsel veya öğrenme güçlüğü
şeklinde kişinin fonksiyonel kapasitesini sınırlayan halidir. Kişinin engellilik durumunun ağır
olması şart değildir (Prohibition of Discrimination in Working Life of People with Disability
Act, 1999).
Maliyetin kabul edilebilir sınırlar dâhilinde olması gerekliliği aranmamaktadır. İsveç ve
İrlanda arasındaki bir farklılık da İsveç kanunlarının işverenlere AIDS hastası işçilerin istihdam
edilmesi ile ilgili uymak zorunda oldukları yasal koşullar için gerekli kamu teşviklerinin
sağlamasıdır. İsveç yaklaşımında ana görüş tüm çalışanların ayrım yapılmaksızın bu iyileştirici
ve pozitif etkilerden yararlanma kapsamında olduğu yönündedir. Çalışan hakları ile ilgili
koşulların tanımlanması aşamasında da çalışanlar aktif olarak yönetime katılmışlardır.
1999 yılında çıkarılan İş Hayatında Engelli Bireylere Karşı Ayrımcılığı Yasaklayan
Kanunun uygulanması için “Disability Ombudsman” (Engelli Ombudsmanı) merkezi
bulunmaktadır (HO, 2009). Bu merkez belirli sektörlere ait kişilerden gelen şikâyetleri toplayıp
araştırmakta, aynı zamanda da söz konusu şikâyetlere sahip kişilere tavsiyelerde bulunup,
durumun araştırmasını yapmaktadır.
Norveç’te, konusu doğrudan engellilere ayrımcılığı içeren bir kanun bulunmamaktadır.
Norveç Çalışma Koşulları Kanunu’nun 55. Maddesinin A bendinde ise, işverenlerin
çalışanlarına bir engelden kaynaklanan ayrımcılık yapması kanun dışı sayılmıştır. Direk veya
dolaylı yoldan yapılan her türlü ayrımcılık yasaklanarak, kabul edilebilir ölçülerde istihdam
sağlama ve yer ayırma söz konusu edilmiştir. Ancak 55. Maddenin altında engelli tanımı ile
ilgili herhangi bir düzenleme veya ışık tutucu bilgi bulunmamaktadır (Working Environment

232

Act, 2005).

12.5. Türkiye’de Engelli Hakları ve İstihdamı
Anayasamızın 5. maddesi ile “Devletin temel amaç ve görevleri “düzenlenmiş olup,
buna göre Devletin insan haklarını; ihlalden kaçınma, sağlama ve koruma yükümlülüğü
bulunmaktadır. Herkes için söz konusu olan insan hakları engelliler için farklı bir boyut
kazanmıştır. Engelli bir kişinin bağımsız bir şekilde hayatını sürdürebilmesi fiziki çevrenin
yeteneklerini kısıtlamamasına bağlıdır.
Yasa önünde eşitlik, eşit düzeyde yapabilirliğı ya da belirleyiciliği ifade etmemektedir.
Zira, engellilerin topluma eşit vatandaşlar olarak katılabilmeleri için eşit hakların ötesinde,
onların özel durumlarını dikkate alan bazı toplumsal destek mekanizmaları gerekir. Ama bu
noktada, farklı ihtiyaçları olanlara eşitlik anlayışının ötesinde bir yaklaşımla destek olunması
gerektiği fikrinin yol açabileceği tehlikeleri de gözden kaçırmamak, özel sorunları özel
yaklaşımlar gerektiren bireylerin toplumda ikinci sınıf insan konumuna itilmelerini önlemeye
çalışmak da önemlidir. Bir insanı kendisinden farklı ihtiyaçları olan diğer bir insanın acılarına
duyarlı kılan empati duygusu, başkalarının merhamet duygularına bağımlı ikinci sınıf doğurma
tehlikesini ortadan kaldırmak güç olmakla birlikte, hak kavramıyla birlikte onun derununda
mündemiç olan sorumluluk bilincinin de kavranması bu tehlikeyi hafifletecektir.
Engellinin ulaşılabilirliğinin olmaması, gelir yetersizliği, önyargı, ya da başka
sebeplerle eğitim alamaması onun ilerde kendini ve ailesini maddi ya da manevi anlamda tatmin
edici bir biçimde istihdam edilememesi sonucunu doğurabilir. Bu durum gitgide engellinin hem
maddi anlamda yoksullaşmasına hem de manevi anlamda büyük yıkımlara yol açabilir.
Tüm yurttaşlar için geçerli olan seyahat özgürlüğü, eğitim hakkı, çalışma hakkı
engelliler içinde tanınmıştır. Hukuken ve politik olarak normal insanlarla eşit olmalarına
rağmen gerçekte kamu binalarına giremez, toplu ulaşımdan yararlanamaz, eğitim alamaz.
Türkiye’de, 1950’li yıllara kadar sürdürülen faaliyetler daha çok tıbbi bakım konusunda
olmuştur. Türkiye’de 1950’li yıllarda öncelikli özel eğitimin altyapısını oluşturan çalışmalar
başlatıldı. 1951 yılından itibaren özel eğitim uygulanmaya başlandı. Yine aynı yıl Milli Eğitim
Bakanlığı bünyesinde ilk körler okulu açıldı.
1960’lı yıllar toplumsal uyanışın ve kitle hareketinin yaygınlaştığı yıllar olmuştur.
1960’lı yıllarda engellilerin rehabilitasyonu konusu ele alınmıştır.
1961 Anayasası’nda “sosyal devlet” ilk kez benimsenmiş ayrıca 1961 Anayasası temel
hak ve hürriyetleri geniş ve sistematik bir şekilde düzenlemiştir.
1976 yılında işsiz engellileri ve 62 yaş üzerindeki yaşlıları belirli gelire kavuşturan 2022
sayılı yasa çıkarılmıştır. 1971 yılında 1475 sayılı İş Yasası’nda değişiklik yapılarak engellilere
% 2 kontenjan tanınmıştır.
1982 Anayasası’nda “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din,
mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetmeksizin kanun önünde eşittir (Madde 10) hükmü yer
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almaktadır.
1981 yılında, Birleşmiş Milletler ’in önerileri dikkate alınarak, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı bünyesinde oluşturulan ve 1985 yılında sürekli kurul şekline dönüştürülen
Sakatları Koruma Milli Koordinasyon Kurulu çalışmalarına başlamıştır.
Uzun yıllar engellilerin örgütlenmesi karmaşa ve belirsizlik içinde sürmüştür. 1981
Engelliler Yılı’nın en önemli kazanımlarından biri engellilerin kendi konularında uzman
olduklarının farkına varılması olmuştur (WHO 1990’dan akt. Okur, 2002). Ülkemizde de bu
yıllarda benzer bir süreç yaşanmış ve engellilerin örgütlenmeleri konusunda bir yasal
düzenleme getirilmiştir.
Türkiye’de engellilere yönelik faaliyet yürüten dernekler 6 Ekim 1983 tarihinde
onaylanan 2908 sayılı Dernekler Kanunu ile yeniden düzenlenmiştir.
İlk defa Türkiye’nin de taraf olduğu 1989 tarihli Çocuk Hakları Sözleşmesiyle
ayrımcılık yasaklanmıştır.
Sakatları Koruma Milli Koordinasyon Kurulu 1997 yılına kadar çalışmalarını
sürdürmüş Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nın (ÖİB) kurulmasıyla görevi sona
ermiştir.
571 Sayılı “Özürlüler İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname” ile kurulan ÖİB’nın amacı, “engellilere yönelik hizmetlerin düzenli,
etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini temin etmek için; ulusal ve uluslararası kurum ve
kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, engelliler ile ilgili ulusal politikaların
oluşmasına yardımcı olmak, engellilerin problemlerini tespit etmek ve bunların çözüm yollarını
araştırmaktır (571/KHK, 1997). ÖİB’nin teşkilat ve görevlerinin düzenlenmesi 3.12.1996 tarih
ve 4216 sayılı Yetki Kanunu’na dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nca 25.03.1997 tarihinde
kararlaştırılmıştır.
3 Aralık 1999 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk engelliler şurası gerçekleştirildi. I.
Engelliler Şûrası’nın teması “Çağdaş toplum, çağdaş yaşam ve engelliler” olarak belirlendi.
Engellilerle ilgili tüm kesimleri bir araya getiren ilk ve tek platform olması ve engelliler ilgili
tüm konuların ilk defa bir arada görüşülmesi ve tartışılması nedeniyle engellilik açısından
önemli bir şura olmuştur.
Ülkemizde engellilere yönelik mevzuatın yetersiz olması ve yüzlerce yasa, tüzük ve
yönetmeliğe dağılmış cümle ve paragrafçıklardan oluşması bu haklara ulaşma olanağını
engellemekteydi. Bu yasal dağınıklık hizmetlerin etkin ve verimli planlanması ve
uygulanmasının önünde engel oluşturmaktadır. Engellilerle ilgili her alanı kapsayan bir
bütüncül yasa çıkarılması gereği sonucu 07.07.2005 tarihinde 5378 sayılı “Engelliler ve Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
25-28 Eylül 2005 tarihleri arasında II. Özürlüler Şûrası gerçekleştirildi. Şûranın teması
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“Yerel Yönetim ve Engelliler” olarak belirlendi. I. ve II. Şûra’da alınan kararların benzerliği
engellik alanında uygulamada yaşanılan sıkıntıları da göz önüne sermektedir. İki şura arasında
altı yıl geçmiş olmakla birlikte özellikle istihdam ve ulaşılabilirlik ile ilgili aktarılan sorunlar
benzerlik göstermektedir.

12.6. Çalışma Hayatında Engelli Hakları
12.6.1. Çevresel Mimari Erişim Hakkı
Engellilerin topluma katılmalarının ve bu toplum içerisinde kendilerini keşfedip
gerçekleştirebilmelerinin önündeki en büyük, en ciddi, engellerden biri de ulaşım, fiziksel çevre
ve konut problemleridir. Engellilerin içinde var oldukları, yaşadıkları fiziksel çevre, sahip
oldukları bedensel, zihinsel vb. yetersizlikler ve bu yetersizliklerin yol açtığı sınırlamalar
yüzünden büyük önem taşımaktadır. Bir ülkede ya da bir bölgede o ülkenin, o bölgenin toplumu
tasarlanırken, bir toplum modeli ortaya koyma ideali zihinlerde dolaşırken içinde yaşanılan
fiziksel çevrenin de o toplumun içinde hayatını sürdüren herkesin düşünülerek tasarlanması
gerekir. Yaşanılan apartman dairesinden, gece konusundan, tüm hayat alanlarına ve mevcut
ulaşım araçlarına kadar çevredeki tüm unsurların engellilerin özellikleri ve gereksinimleri
dikkate alınarak tasarlanmadığı geçmişten günümüze değin süregelen gerçeklerden biridir.
Yollar, kaldırımlar, plansızca dikilmiş konutlar, parklar ve bahçeler, okullar, içinde yaşanılan
konutlar, ulaşım araçları ve bunun gibi daha birçok fiziksel çevre unsuru, engellilerin topluma
katılmasının önünde ciddi birer engel teşkil etmektedir. Böylece sahip olduğu engeli,
yetersizliği nedeniyle hareket yeteneği sınırlanmış insanların bu ve benzeri sebeplerle
yaşadıkları sınırlama daha da pekişmektedir. Bunun sonucunda engelli birey kendisini
toplumca dışlanmış hissiyatı oluşturur. Oysa bütün bunlar, engellilerin topluma katılmasını,
toplumla bütünleşmesini ve bu toplum içerisinde kendi yeteneklerini keşfedip
gerçekleştirebilmelerini kolaylaştıracak bir biçimde dizayn edilmelidir.
Türkiye’de, belediyeler 572 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince engellilere
uygun düzenlemeleri standartlara uygun olarak yapmak zorundadır (Resmi Gazete, 1997).
Buna göre; kaldırımlar, yaya yolları, konutlar ve umumi binalar engellilerin ulaşabilirliğine
uygun olarak yapılmak durumundadır.

12.6.2. Engellilerin Eğitim Hakkı
Engelli bireylerin eğitimi konusunda gerekli olan rehabilite hizmetleri ve eğitim araç
gereçlerinin yeterli düzeyde karşılanamaması bu bireylerin topluma katılıp bu toplum ile
bütünleşebilmeleri önündeki en büyük engellerden birisidir. Rehabilitasyon kelimesinin genel
olarak anlamı düşünüldüğünde yitirilen bir özelliğin, yeteneğin bireye yeniden
kazandırılmasıdır. Herhangi bir nedenden dolayı hayata engelli devam etmek zorunda kalan
birey var olan işini artık yapamıyorsa ya o işi yapabilmesi için yeniden yeteneklendirilmesi yani
rehabilite edilmesi ya da bu işi yapmak artık olanaklı değilse yapabileceği bir başka iş için
beceri kazanması yani eğitilmesi gerekmektedir. Böyle bir rehabilite sürecinden geçmemiş olan
birey içinde yaşadığı topluma uyum sağlamada, kendisini o toplum ile bütünleştirmede güçlük
çekecek, topluma ve içinde yaşadığı aileye yük olma kaygısı taşıyacak ve bir suçluluk duygusu
oluşturacaktır.
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Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ile sunulan eğitim imkânları arasında bir paralellik söz
konusudur. Türkiye’de mevcut olan rehabilite merkezlerinin bireye kaybettiği bu yeteneğini
geri kazandırma konusunda yeterli donanıma sahip olamaması ve rehabilite dışında engellilere
özel diğer eğitim kurumlarının yeterli düzeyde bir eğitim için gerekli olan araç-gereçleri
karşılayamaması bireydeki bu engelin daha da pekiştirilmesine ortam hazırlamaktadır. Her ne
kadar bu hizmetler yapılıyor olsa da günün koşullarına ve ihtiyaçlarına göre yetersiz kaldığı
ortada; bunun için bu gibi rehabilite merkezlerinin sayılarının arttırılması ve mevcut
donanımların iyileştirilmesi gerekmektedir. İlköğretim, ortaöğretim, yüksek öğretim ve çeşitli
mesleki eğitim programlarına tabi olan engelli bireylerin topluma kazandırılması ve kendilerini
gerçekleştirebilmeleri için okul ve çevresi engelli bireylerin de göz önünde bulundurularak
düzenlenmesi gerekir.
İşitme engelli öğrenciler meslek liselerine sınavsız yerleşebilmektedirler. Engelli
çocuğun resmi veya özel eğitim merkezlerinde aldıkları gelişim ve eğitime ilişkin giderlerin bir
kısmı çalışılan kurum, emekli sandığı ve sosyal sigortalar kurumu tarafından bütçe uygulama
talimatları çerçevesinde karşılanmaktadır.

12.6.3. Engellilerin Çalışma Hakkı
Engelli bireylerin kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel sektörde işçi ya da memur
olarak çalışma imkânı sunulmaktadır. 2001 yılında 5000 civarı engelli memur kamu
kurumlarında istihdam ederken 2006 yılında bu rakam 9000 dolaylarına ulaşmıştır. 2011 yılına
gelindiğinde ise 20.000’i aşkın engelli memurun kamu kurumlarında istihdam edildiği
görülmektedir. Bu devlet kurumlarında çalışan engelli birey sayısının her geçen yıl artış
göstermesi engelli bireylerin çalışma hakkı hususunda olumluluk göstermektedir; fakat yeterli
midir değil midir tartışılır. Türkiye’ de mevcut nüfus göz önünde bulundurulduğunda ve bu
nüfus içerisinde engelli birey sayısı düşünülüp bir oranlama yapıldığında çalışma hakkını elde
eden engelli sayısının yeterli düzeyde olmadığı görülmektedir.
Devlet kamu ve kuruluşlarında, özel sektörde istihdam edilen engelli birey sayısı yıllara
göre farklılık göstermiştir Türkiye İş Kurumu’nun yayınladığı verilere göre, 2002 yılında, kamu
kurumlarında ve özel sektörde istihdam edilen engelli işçi sayısı 10.883 kişi iken 2011 yılı Eylül
ayı itibari ile 30.020 engelli birey kamu kurumlarında ve özel sektörde işçi olarak istihdam
edilmiştir (www.iskur.gov.tr).

12.6.4. Erken ve Malulen Emeklilik Hakkı
Türk Hukukunda 1982 Anayasası temel ilke olarak her türlü ayrımcılığı yasaklamaktadır. Anayasanın 10. maddesine göre “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce,
felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir”
ifadesi ile ayrım yapılmayacağını net bir şekilde ortaya koymuştur.
Anayasamızın 60. Maddesinde, “Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu
güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar” ifadesi ile devlet aynı zamanda
engelli bireylerin sosyal güvenliğini de sağlamakla yükümlü kılınmıştır (II. Özürlüler Şûrası,
2005).
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2004 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun da 122. maddesinde
Ayrımcılık yasağını düzenlenmiştir. 01.07.2005 tarih ve 5378 sayılı “Engelliler ve Bazı Kanun
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişik Yapılması Hakkında Kanun”un 41. maddesi ile
Türk Ceza Kanunu’nun bu maddesinin birinci fıkrasında geçen “dil, ırk, renk, cinsiyet”
ibaresinden sonra gelmek üzere, “engellilik” ibaresi eklenmiştir ve madde metni “Kişiler
arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri
sebeplerle ayırım yaparak; Bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya bir hizmetin
icrasını veya hizmetten yararlanılmasını engelleyen veya kişinin işe alınmasını veya
alınmamasını yukarıda sayılan hallerden birine bağlayan, Besin maddelerini vermeyen veya
kamuya arz edilmiş bir hizmeti yapmayı reddeden, Kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte
bulunmasını engelleyen, kimse hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası
verilir.” şekline dönüştürülerek engelli bireylere karşı da ayrımcılığın önlenmesine yönelik
düzenleme sağlanmıştır.
Sosyal güvenlik reformu, herkes için olduğu kadar engelli çalışanlar için de emeklilik
şartlarında önemli değişiklikler getirdi. Örneğin özür oranları 1 Ekim 2008 öncesinde %40-60,
%60-80 ve %80 üzeri olarak sınıflandırılırken, yeni dönemde %40-49, %50-59 ve %60 üzeri
olarak belirlendi. Bu yeni sınıflandırma engelliler lehine sonuç doğurmaktadır. Bunun yanında
daha önce engelli emekliliğinde aranan vergi indirim belgesi alma şartı da 1 Ekim 2008
itibarıyla kaldırılmış oldu.
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Uygulamalar
Soru 1: Aşağıda verilen kavramlar hangi konuya ait olabilir?
a) Eşitlik
b) Özgürlük
c) İnsan onuru
d) Hayat standardı
Çözüm 1: “Giriş” bölümü dikkatlice okunduğunda, yukarıda verilen betimlemelerin
“İnsan Haklarının Amacı” kavramına ait olduğu görülecektir.
Soru 2: Aşağıda verilen betimlemeler hangi kavramı tanımlıyor olabilir?
a) Engellilik olgusu
b) Sorunların ele alınması
c) Çözüm önerilerinin geliştirilmesi
d) Tutarlı, kararlı politikaların üretilmesi
Çözüm 2: “Giriş” bölümü dikkatlice okunduğunda, yukarıda verilen betimlemelerin
“Sosyal Devlet” kavramına ait olduğu görülecektir.
Soru 3: Aşağıda isimleri verilen belgeler bir arada değerlendirildiğinde hangi kesimin
haklarının söz konusu edildiği söylenebilir?
a) Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi
b) Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Engelli Hakları Bildirgesi
c) Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi
d) Sakatlar İçin Fırsat Eşitliği Hakkında Standart Kurallar
Çözüm 3: “Birleşmiş Milletler ile Birlikte Engelli Hakları’nın Değişimi” bölümü
dikkatlice okunduğunda, yukarıda verilen betimlemelerin “Engelli Hakları” kavramına ait
olduğu görülecektir.
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Uygulama Soruları
1). Aşağıdaki kavramları tanımlayarak birer örnek ile açıklayınız.
a)

Tıbbi model

b)

Sosyal model

c)

Mimari erişim hakkı

d)

Malulen emeklilik

e)

İstihdam hakkı
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?
Bu bölümde, BM ile birlikte engelli haklarının gelişmesi, AB ülkelerinde engelli hakları
ve istihdamı, Türkiye’de engelli hakları ve istihdamı, çalışma hayatında engelli hakları ve
mimari erişim hakkı konuları başta olmak üzere engelli hakları kapsamında çıkarılan ve
yürürlükte olan hukuki düzenlemeler ana hatlarıyla ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Engellilik olgusu uluslararası platformda kaç yılında tartışılır hale gelmiştir?
a)

1930’lu yılların başında

b)

1930’lu yılların sonunda

c)

1940’lı yılların başında

d)

1940’lı yılların sonunda

e)

1950’li yılların başında

2) Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca kabul edilen Engelli Hakları Bildirgesinin kabul
yılı aşağıdakilerden hangisidir?
a)

1971

b)

1973

c)

1975

d)

1977

e)

1979

3) Aşağıdaki yıllardan hangisi Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca kabul edilen
Uluslararası Engelliler Yılıdır?
a)

1980

b)

1981

c)

1982

d)

1983

e)

1984

4) Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin kaçıncı maddesinde engellilik ilk
defa ayrımcılığın yasaklandığı nedenler arasında sayılmıştır?
a)

2. maddesinde

b)

8. maddesinde

c)

13. madesinde
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d)

20. maddesinde

e)

23. maddesinde

5) Aşağıdaki ülkelerden hangisinin doğrudan engellilere ayrımcılığı içeren bir kanunu
bulunmamaktadır?
a)

Almanya

b)

Fransa

c)

İrlanda

d)

İsveç

e)

Norveç

6) Sakatlar İçin Fırsat Eşitliği Hakkında Standart Kurallar’ın kaçıncı bölümü eşit
katılımın önkoşullarını belirler?
a)

a)Birinci Bölüm

b)

İkinci Bölüm

c)

Üçüncü Bölüm

d)

Dördüncü Bölüm

e)

Beşinci Bölüm

7) Aşağıdaki tarihlerden hangisinde Türkiye Avrupa Sosyal Şartı’nı imzalamıştır?
a)

2006

b)

2007

c)

2008

d)

2009

e)

2010

8) Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Sosyal Şartı’nın temel ilkelerinden değildir?
a)

İnsanlık onuruna saygı

b)

Bireysel özerkliğe saygı

c)

Toplumsal hayatta kendini kanıtlama
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d)

Farklılıklara saygı

e)

Fırsat eşitliği

9) Türkiye’de olduğu gibi Almanya’da da kabul edilen ağır engellilik yüzdesi kaçtır?
a)

%30

b)

%40

c)

%50

d)

%60

e)

%70

10) Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Sosyal Şartı’nın temel ilkelerinden değildir?
a)

Eleştirilebilirlik

b)

Fırsat eşitliği

c)

Erişilebilirlik

d)

Kadın erkek eşitliği

e)

Ayrımcılık yasağı

11) Engelli Ayrımcılığı Kanunu’na göre kişinin engelli olarak tanımlanabilmesi için
hayata uyum sağlayamama ve günlük gereksinimleri karşılayamama süresi ne kadardır?
a)

8 ay

b)

9 ay

c)

10 ay

d)

11 ay

e)

12 ay

Cevaplar
1) d, 2) c, 3) b, 4) a, 5) e, 6) a, 7) b, 8) c, 9) c, 10) a, 11) e.
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13. MÜLTECİ HAKLARI VE SOSYAL HİZMET
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Mülteci Haklarını Gözetmenin Önemi
13.2. Mültecilerle İlgili Uluslararası Sözleşmeler
13.3. Mülteciliğin En Önemli Sebebi Savaşlar
13.4. Yerinden Edilmiş Kişiler
13.5. Geri Gönderme Yasağı
13.6. Mültecilere Hak Temelinde Hizmet Sunmak
13.7. Türkiye’nin Göç Politikaları ve Mevzuatı
13.8. GİGEM: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
13.9. BMMYK Türkiye Bürosu
13.10. Mültecilere Yönelik Faaliyet Yürüten Gönüllü Kuruluşlar
13.11. Türkiye’deki Suriyeli Mülteci Varlığı
13.12. Mültecinin Hâlet-i Rûhiyesini Anlamak
13.13. Mültecilere Yönelik Sosyal Politikaları İyileştirmek İçin Öneriler
Bu bölümde, mülteciliğin ne olduğu, mültecilere hak temelinde hizmet sunmanın
önemi, mültecilere ilişkin uluslararası sözleşmeler, Türkiye’nin göç politikaları, mültecilere
yönelik faaliyet gösteren kamu kurumları ve gönüllü kuruluşlar ve Suriyeli mülteciler örneği
üzerinden mültecilere yönelik sosyal politikalar ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Mülteci ve sığınmacı arasında fark olduğu görüşüne katılır mısınız?

2)
Amerika ve Avrupa başta olmak üzere Batı devletlerinin Suriyeli mülteciler
meselesine uzak durması sizce Batı medeniyetinin insan hakları söylem ve belgeleriyle
bağdaşmakta mıdır?
3)
nelerdir?

Sizce mültecilere hak temelinde hizmet sunmanın avantaj ve dezavantajları
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Mültecilere hak
temelinde hizmet
sunmak

Mülteciliğin ne olduğu,
mültecilere hak temelinde
hizmet sunmanın önemi, bu
alanda üretilen uluslararası
sözleşmeler, Türkiye’nin
göç politikaları, mültecilere
yönelik faaliyet gösteren
kamu kurumları ve gönüllü
kuruluşlarını ortaya
koyabilmek.

Suriyeli mülteciler
örneği üzerinden
mültecilere yönelik
faaliyet ve sosyal
politikalar

Suriyeli mülteciler örneği
üzerinden mültecilerin hâleti ruhiyesini anlamak ve
sosyal politikaları
iyileştirmek için önerilerde
bulunmak.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Metinler, çözümlü
problemler,
alıştırmalar ve
interaktif materyaller
ile konunun daha iyi
anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•

Mülteci

•

Sığınmacı

•

Mültecilere İlişkin Sözleşmeler

•

Yerinden Edilmiş Kişiler

•

Geri Gönderme Yasağı

•

Hak Temelinde Hizmet Sunmak

•

Türkiye’nin Göç Politikaları

•

GİGEM: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

•

BMMYK Türkiye Bürosu

•

Mültecilere Yönelik Gönüllü Kuruluşlar

•

Suriyeli Mülteciler

•

Sosyal Politikalar
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Giriş
Mültecilik olgusu geçmişten günümüze dek devam eden ve devam edecek olan bir
olgudur. Bu sorun sadece ülkesini terk eden kişiyi etkilememektedir. Hem ülkesini terk eden
kişiyi hem de hedef ülkeyi ve vatandaşlarını etkilemektedir. Dolayısıyla bu sorun ne sadece
ülkesini terk etmek zorunda kalan kişinin sorunudur ne de sadece hedef ülkenin ve
vatandaşlarının sorunudur. Bu sorun hem kaynak ülkenin, hem ülkesini terk eden kişinin hem
de hedef ülke ve vatandaşlarının sorunudur. Dolayısıyla bu sorun ekolojik sorunlar gibi tüm
insanların sorunudur.
Mültecilik sorunu uluslararası alanda barışı, istikrarı ve güvenliği etkilemektedir.
Dolayısıyla sorunun çözümü için politikalar geliştirilmelidir. Yukarıda mülteci hareketlerinin
sebepleri açıklanmıştır. Şayet bu hareketlerin sebepleri ortadan kaldırılırsa veya minimize
edilirse mültecilik sorunu da minimize edilecektir. Elbette ki yukarıda sayılmış olan sebeplerin
tamamen ortadan kaldırılması mümkün değildir. Böyle olmasını düşünmek ütopya hayal
etmekten öteye geçemez. Ancak bu sebepler minimize edilebilir. Üstelik bu sorunların
minimize edilmesi -ki bu ülkelerin daha demokratik hale gelmesini sağlayacaktır- sadece
mültecilik sorununun değil demokrasi, hak ve özgürlükler ile alakalı çeşitli sorunların da
minimize edilmesini veya ortadan kalkmasını sağlayacaktır.
Mültecilik sorununun çözümü için hem kaynak ülkeler hem de hedef ülkeler üzerine
düşen görevi yerine getirmelidir. Sadece bu devletler değil bu sorunda etkilenme ihtimali olan
tüm ülkeler tabir-i caizse elini taşın altına koymalıdır. Daha önce de belirtildiği gibi bu sorunun
çözümü için atılacak adımlar sadece bu sorunu değil çeşitli sorunları da etkilemektedir.
Dolayısıyla bu sorunları çözülmesi ile dünya daha da yaşanabilir bir hale gelecektir.
İnsanlık tarihinin en başından beri var olan göç olgusu kıyamete kadar devam edecek
gibi gözükmektedir. Gerek teknolojinin gelişmesiyle gerek küreselleşmenin etkisi, insanlar
arasındaki bağın daha da artması ve insanların artık elindekilerle kendine yetemeyecek olması
göçü gerekli kılar. Yüzyıllarca devam etmiş ve bu günümüze kadar gelmiş bir geçmişe sahip
olan göç; insanların tarihinin en önemli parçasıdır.
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13.1. Mülteci Haklarını Gözetmenin Önemi
Olağanüstü şartlarda gelişen ve çoğu zaman hazırlıksız ve zorunlu olarak gerçekleşen
göç öncesinde, göç esnasında ve göç sonrasında yaşadıkları olaylar, mültecilerde çoklu
travmalara yol açabilmektedir. Gelinen ülkede fiziki ve biyolojik temel ihtiyaçları belli bir
oranda karşılansa bile, mültecilerin psiko-sosyal destek ihtiyaçları çoğu zaman göz ardı
edilmektedir. Ailelerin parçalanması, bazı yakınların sorunlu ülkede kalması, onlardan sağlıklı
haber alınamaması mültecilerde derin kaygılara yol açmaktadır. Mültecilerin iltica sürecinde
yaşadıkları çoklu travmalarla baş etmede, ailenin bir arada olması büyük bir avantaj
sağlamaktadır. Bu sebeple, mültecilik sürecinde aile bütünlüğünün korunmasına yönelik
çalışmalar büyük önem arz etmektedir.
İltica sürecinde bütün mülteciler biyo-psiko-sosyal hasarlar almakla beraber kadın,
çocuk ve engelliler bu süreçte en çok zarar gören dezavantajlı kesimi oluşturmaktadır.
Mültecilerin tamamı çeşitli zorluklar yaşamakla beraber, narin yapıları sebebiyle kadınlar
cinsiyet temelli, çocuklar ise gelişim temelli ilave sorunlar yaşamaktadır.
Dünyadaki mültecilerin yarısına yakınını 18 yaş altı çocukların oluşturması, ailesinden
ayrılmak zorunda kalan refakatsiz çocuk mülteci sayısının son üç yılda 30 bini aşması, mülteci
ailelerin bütünlüğünün korunmasına yönelik köklü acil tedbirler alınmasını zorunlu
kılmaktadır.
Tarih boyunca insanlar inanç, ırk, siyaset ve ekonomik çıkar gibi farklı sebeplerle maruz
kaldıkları baskılar yüzünden, kendilerine daha güvenli bir yurt aramak için doğup büyüdükleri
yerleri terk etmek zorunda kalmıştır. Doğal afetlere oranla daha çok savaşların doğurduğu bu
mültecilik olgusunun son örneğini Suriyeli sığınmacılar oluşturmaktadır.
Afganistan, Çeçenistan, Somali, Sudan, Irak, Suriye gibi savaşın yıktığı ülkeler başta
olmak üzere Arakan, Doğu Türkistan gibi dünya kamuoyunun yeterince haberdar olmadığı bir
çok bölgede evini terk edip yabancı ülkelere sığınan mülteci sayısı günümüzde 60 milyona
ulaşmıştır.
Dünyadaki mültecilerin onda dokuzuna Pakistan, İran, Türkiye gibi gelişmekte olan
ülkeler ev sahipliği yaparken, gelişmiş batılı ülkeler sadece onda bir gibi küçük, nitelikli ve
seçme bir mülteci grubuna sığınma hakkı vermektedir!
2015 yılı başında göç ve mültecilik hizmetlerini AFAD’dan devralan Göç İdaresi Genel
Müdürlüğü’nün hızlı ve etkili bir şekilde yapılanmasını tamamlaması ve görevinde başarılı
olması mülteci hakları açısından büyük önem arz etmektedir.
Mülteci kavramının tanımlandığı, mültecilere ilişkin hakların ve sorumlulukların
belirlendiği ve uluslararası korumanın çerçevesinin çizildiği, 144 ülkenin taraf olduğu 1951
Sözleşmesi’nin 1. maddesinde “mülteciler” şu şekilde tanımlanır:
“... ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri
yüzünden, zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin
dışında bulunan ve ülkenin korumasından yararlanamayan... kişiler.”
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Uygulamada kullanılan şekliyle mülteci; ülkesinden ekonomik, siyasi, sosyal, dini vb.
sebeplerle göç ederek başka bir ülkeden sığınma talebinde bulunan ve talebi kabul edilen
kişidir. Sığınmacı ise ülkesini terk eden ve henüz sığınma talebi kabul edilmemiş, soruşturma
aşamasında olan kişidir.

13.2. Mültecilerle İlgili Uluslararası Sözleşmeler
Günümüz dünyasında kitlesel nüfus hareketlerinin neredeyse bütün sınırları kuşatan bir
boyutta gerçekleşmesi, tüm devletlerin bu konuya eğilmesini zorunlu kılmıştır. Bu bağlamda
göç ve kitlesel sığınma durumlarına ilişkin çözümler üretmek amacıyla uluslararası kuruluşlar
oluşturulmuş ve birtakım evrensel sözleşmeler imzalanmıştır. Böylelikle göç ve iltica
konularına yaklaşım, insani yardım ve insan hakları bağlamında değerlendirilmeye
başlanmıştır. Halen mültecilere yönelik uluslararası çalışmalar, 1951 tarihli Mültecilerin
Hukuki Durumuna İlişkin Cenevre Sözleşmesi, Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair Protokol
(1967) ve 1969 Tarihli Afrika Birliği Örgütü Sözleşmesi çerçevesinde yürütülmektedir.
Tüm insanların sahip olması gereken haklar yanında özel olarak mülteciler lehine de
olan hakların bulunduğu sözleşmeler vardır. Bunlar;
1.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (1948)

2.

Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair Cenevre Sözleşmesi (1951)

3.

Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Protokol (1967)

4.

Uluslararası Sivil ve Politik Haklar Sözleşmesi (1966)

5.

Uluslararası Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi (1966)

6.

İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Korumaya Dair Avrupa Sözleşmesi

7.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (1950)

8.

Çocuk Hakları Sözleşmesi (1989)

9.

Vatansız Kişilerin Statüsüne İlişkin Sözleşme (1954)

10.

Vatansızlığın Azaltılmasına İlişkin Sözleşme (1961)

11.

Her Tür Irk Ayrımcılığına Son Verilmesine İlişkin Sözleşme (1965)

12.

Afrika Birliği Örgütü Sözleşmesi (1969)

Bütün bu sözleşmelerde öncelikli olarak vurgulanan husus her mültecinin güvenli
sığınma hakkına sahip olmasıdır. Uluslararası koruma, fiziksel güvenlikten fazlasını içerir.
Mülteciler; din özgürlüğü, medeni haklardan yararlanma özgürlüğü, eğitim hakkı, çalışma
hakkı, mesken edinme hakkı, sosyal sigorta hakkı, sosyal yardım hakkı gibi haklara sahiptir…
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Mültecilerin korunması öncelikle devletlerin sorumluluğundadır. Mültecilerin Hukuki
Statüsüne İlişkin 1951 Sözleşmesi'ne imza koyan devletler, Sözleşmede belirtilen hükümler
uyarınca mültecileri korumakla hukuken yükümlüdür. Bu yükümlülük, hükümlerin, ırk, din ve
menşe ülke ayrımı gözetmeksizin uygulanmasını ve geri göndermemek gibi temel koruma
ilkelerine riayet edilmesini de içermektedir.
Mültecilerin haklarıyla ilgili çok sayıda uluslararası ve bölgesel sözleşme ve belgeler
mevcuttur. Tüm insanların sahip olması gereken haklar yanında özel olarak mültecilere vurgu
yapan belgeler de mevcuttur. Mesela; Çocuk Hakları Sözleşmesi (1989), 18 yaş altındaki tüm
çocukların entelektüel, ahlaki ve ruhi kapasitesini geliştirmek için ihtiyaç duyduğu özgürlüğün,
pek çok başka ihtiyaç arasında, sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşama yanında asgari
standartlarda bakım, beslenme, giyim ve barınma ihtiyacının karşılanmasına bağlı olduğunu
kabul etmektedir. Çocuğun her türlü ayırımcılığa karşı korunması gerektiğine vurgu yapan
sözleşme, çocukların ve ailelerinin, ailenin birleşmesi amacıyla bir ülkeye girme ya da o ülkeyi
terk etme hakları olduğunu, mülteci statüsü kazanmaya çalışan çocukların mülteci çocuklarla
aynı haklara sahip bulunduğunu hükme bağlamaktadır (Buz, 2012: 47-48).

13.3. Mülteciliğin En Önemli Sebebi Savaşlar
Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı’nın raporuna göre ülkeyi terk etme gerekçelerinin
başında savaşlar geliyor. Mültecilerin yüzde 55'ini Afganistan, Çeçenistan, Somali, Sudan, Irak,
Suriye gibi iç savaş ve çatışma yaşanan beş ülkeden kaçan insanlar oluşturmaktadır.
Savaştan harap olmuş ülkelerde kamu hizmetlerinin bozulması ve altyapının zarar
görmesi, çoğunlukla savunmasız nüfusa herhangi bir yardım yapılmasını ciddi şekilde
zorlaştırmaktadır. Bazı ülkelerde devlet yapısı tamamen çökmüş olup sivil nüfus kendi
imkânlarıyla ayakta durmak zorundadır. Özellikle savaş hâlindeki hükümetler, genel olarak
yerinden edilmiş nüfusu düşük bir öncelik olarak görmekte ve kaynaklarını askeri alana
yöneltmeyi tercih etmektedir.

13.4. Yerinden Edilmiş Kişiler
Savaş görmüş ülkelerdeki yerinden edilmiş nüfusun çoğu uygun barınak bulamadan,
çok az gıda ile, çoğunlukla sıcak savaşa yakın bir durumda hayatta kalmaya çalışmaktadırlar.
Sürekli olarak savaşçıların veya ülke güvenlik kuvvetlerinin saldırılarına maruz kalan bu kişiler
tekrar tekrar yer değiştirmek zorunda kalmaktadır. Bu durumda kalan kişilere hükümetlerin
yardımda bulunamaması ve uluslararası yardım kuruluşlarının da güvenlik sorunları yüzünden
bölgeye erişememeleri nedeniyle insani yardımlar bu insanlara ulaşmamaktadır. Ayrıca bazı
durumlarda hükümetler veya savaşçı gruplar isteyerek yardıma ihtiyacı olan bu kişilere insani
yardımın ulaşmasını engellemektedir.
Uzun süreli yer değiştirme, geleneksel geçim yeteneklerinin yok olmasına ve aile ve
toplum yapısının dağılmasına neden olmaktadır. Çoğu durumda çocukların eğitime ulaşımı,
okul binalarının zarar görmesi veya öğretmenlerin kaçmış olması nedenleriyle zorlaşmaktadır.
Ülkelerin yarısında, başlangıçta bu kişilerin kaçmalarına yol açan tehdit ve şiddet artık
geri dönmelerinin önünde kalıcı bir engel de oluşturmaktadır. Kafkaslar, Ortadoğu ve Latin
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Amerika’da onbinlerce kişi on yıl veya daha uzun süredir yerinden edilmiş durumdadır ve
birçoğu için gelecekte geriye dönebileceklerine dair yeterince ümit bulunmamaktadır (Global
IDP Project, 2005).

13.5. Geri Gönderme Yasağı
1951 Mülteci Sözleşmesi’ne ve 1967 Protokolü’ne taraf olan devletler ile uluslararası
toplumun, mültecileri geldikleri ülkelere geri göndermeme ve onlara koruma sağlama
yükümlülükleri vardır. Ancak, yerinden edilme (yerinden olma) bir ülkenin iç meselesi
sayıldığı için bu konunun ulusal egemenlik alanına girdiği kabul edilmektedir. Bu konuda
uluslararası toplumun görevi, hükümetlere bu sorunun çözümü konusunda yardım etmektir
(Deng, 2003).
Hâlihazırda ‘ülke içinde kaçış alternatifi’nin bulunduğu varsayılarak, hem bireylerin
iltica taleplerinin reddedilmesi, hem de eğer sınırları aşmışlarsa ülkelerine geri gönderilmeleri
mümkün olabilmektedir. Bu durum, Mülteci Sözleşmesi’ndeki geri gönderme yasağı ilkesini
ihlal etmekte, dolayısıyla mültecilerin korunması ve çatışma ortamlarına geri gönderilmemesi
hususundaki yerleşik uluslararası hukuk ilkeleri çiğnenmektedir (Frelick, 1999).
Suriyeli mülteciler Lübnan, Ürdün ve Türkiye başta olmak üzere onlarca ülkeye
dağılmış bulunmaktadır. Türkiye’de sayıları 4 yılda 2 milyona ulaşan ‘misafirler’in barınma,
beslenme, ısınma, sağlık, dil ve iletişim, sosyal kabul görme, çalışma gibi temel ihtiyaçları
bulunmaktadır. Suriyeli bu devasa ‘misafir’ kitlesine; danışmanlık, savunuculuk, yönlendirme,
kaynaklarla buluşturma, güçlendirme, toplumla bütünleştirme, talep etmeleri halinde gönüllü
olarak vatanlarına döndürme, üçüncü bir ülkeye yerleştirme gibi kalıcı sosyal destekleri kamu,
özel sektör ve gönüllü kuruluşlar aracılığıyla etkin şekilde koordine etmek icap etmektedir.
Türkiye’nin göç ve iltica politikaları ve mevzuatı çerçevesinde Suriyeli mültecilerin durumunu
ayrı bir yazıda müstakil bir konu olarak ele almak daha yararlı olacaktır.

13.6. Mültecilere Hak Temelinde Hizmet Sunmak
Sığındıkları ülkelerde barınma, beslenme, ısınma, sağlık, dil ve iletişim, sosyal kabul
görme, çalışma gibi temel ihtiyaçları yeterli düzeyde karşılanamayan devasa mülteci kitlesine;
danışmanlık, savunuculuk, yönlendirme, kaynaklarla buluşturma, güçlendirme, toplumla
bütünleştirme, talep etmeleri halinde gönüllü olarak vatanlarına döndürme, üçüncü bir ülkeye
yerleştirme gibi kalıcı sosyal destekleri kamu, özel sektör ve gönüllü kuruluşlar aracılığıyla
etkin şekilde koordine etmek icap etmektedir.
Bu bağlamda Türkiye’nin göç ve iltica politikaları ile bu alandaki mevzuata değinmek,
konuyu daha iyi kavramak ve daha isabetli bir değerlendirme yapabilmek açısından yararlı
olacaktır.

13.7. Türkiye’nin Göç Politikaları ve Mevzuatı
Cumhuriyetin erken dönemine egemen olan ulus devlet oluşturma çabaları
çerçevesinde, göç ve sığınma politikaları öncelikle “Türk soyu ve kültürü” taşıyan göçmenlerin
Türkiye’ye yerleştirilmesi üzerine kurulmuş ve bu anlayış, AK Parti iktidarına kadar devam
etmiştir. Bu nakıs anlayış, Türkiye'nin iltica konusundaki ilk müstakil yasası olma özelliği
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taşıyan 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 4 Nisan 2013 tarihinde
TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesi ve Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe
girmesiyle resmen de terkedilmiş oldu.
Kanunun dördüncü bölümünde sınır dışı etme işlemi ve şartları açıklanırken “hiç
kimsenin insan onuruna yakışmayan şartlarda yaşamasına göz yumulamayacağı ve can
güvenliğinin tehlikede olacağı bilinen bir yere gitmeye zorlanamayacağı” belirtilmiştir. Beşinci
bölümde uluslararası koruma ve tutulma biçimleri ile kabul ve barınma merkezlerine ilişkin
düzenlemeler yer almaktadır. Keza, Beşinci bölümde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün
kuruluşu, görev ve yetkilerinden söz edilmektedir.
Türkiye’de, göç, iltica ve mültecilik alanında şimdiye kadar hizmet veren Emniyet
Müdürlüğü Yabancılar Şubesi ve AFAD yerine, bu görev ve hizmetler resmen 5 Ocak 2015
tarihi itibarıyla GİGEM tarafından deruhte edilmiş bulunmaktadır.

13.8. GİGEM: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
Son zamanlarda ülkemize yapılan yoğun göçler sebebiyle, güncel politikalar geliştirip
uygulayan, insan hakları odaklı, nitelikli personel ve sağlam bir alt yapıyla donanmış, yetkin
bir kurumsal yapılanmaya ihtiyaç duyulmuştur. Bu bağlamda 04.04.2013 Tarih ve 6458 Sayılı
Kanun’un 103. maddesi GİGEM’in kuruluşunu düzenlemiştir.
Kanunda ve Genel Müdürlüğün çalışmalarında, asimilasyon ya da entegrasyonu değil,
harmonizasyonu hedefleyen bir uyum öngörülmektedir. Kanunun hedeflediği uyum, göçmen
veya mülteci ile toplumun gönüllülük temelinde birbirlerini anlamalarıyla ortaya çıkacak olan
‘âhenk’tir.

13.9. BMMYK Türkiye Bürosu
Türkiye’de, göç, iltica ve mültecilik alanında faaliyet yürüten bir başka resmi kurum
olan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Bürosu, 14 Aralık
1950'de BM Genel Meclisi tarafından kurulmuştur. BMMYK, mültecileri korumak amacıyla
yapılan uluslararası hareketleri düzenlemek, onlara liderlik etmek ve dünya çapındaki mülteci
sorunlarını çözmekle yetkilendirilmiştir. Asıl amacı, mültecilerin haklarını ve refahını
savunmaktır. Ancak, bu amacı ne kadar gerçekleştirebildiği tartışmalıdır.
Yaklaşık elli yıllık bir sürede, bütün dünyada 50 milyon kadar insanın hayatlarına
yeniden başlamasına yardım ettiğini açıklayan BMMYK, günümüzde sayıları 60 milyonu aşan
mültecilere hizmet vermekte yetersiz kalmaktadır. Mülteci doğuran olayların tekrarlanmasını
önlemekte başarısız olan BM gibi MYK de, ırk, din ve politik düşünce ayrımı yapmadan tarafsız
bir şekilde mültecilere ihtiyaçları doğrultusunda koruma ve yardım sağlama görevinde zafiyet
içindedir.

13.10. Mültecilere Yönelik Faaliyet Yürüten Gönüllü Kuruluşlar
Türkiye’de, göç, iltica ve mültecilik alanında faaliyetler yürüten gönüllü kuruluşlar da
bulunmaktadır. Göçmen ve mültecilere yönelik psikolojik sosyal danışmanlık hizmetleri veren
İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (İKGV) ve Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği
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(SGDD), Mültecilerin ulusal ve uluslararası hukukta haklarının gözetilmesini sağlamak
amacını güden Helsinki Yurttaşlar Derneği ve Mültecilerle Dayanışma Derneği (Mülteci-Der),
İşkenceye maruz kalmış olan mülteciler için tıbbi ve psikiyatrik yardım sunmayı amaç edinen
Türkiye İnsan Hakları Derneği ve Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı gibi gönüllü
kuruluşlar doğrudan göç ve iltica alanında hizmet sunan gönüllü kuruluşlardır.
Türkiye'de mülteci haklarının ihlallerini takip etmede ve duyurmada aktif rol oynayan
Mazlum-Der ve Göçmen Dayanışma Ağı, Uluslararası düzeyde mültecilere insani yardım
ulaştıran İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) ve Yardımeli gibi onun üzerinde
uluslararası insani yardım derneği de mültecilere yönelik barınma, beslenme, eğitim, sağlık vb.
hizmetler sunmaktadır.

13.11. Türkiye’deki Suriyeli Mülteci Varlığı
Önümüzdeki on yıllar boyunca Ortadoğu ülkelerinin iç ve dış politikalarında önemli bir
mesele olarak gündemde kalacak gibi görünen Suriyeli mülteciler meselesi, özellikle Lübnan,
Ürdün, Irak ve Türkiye’de sayıları milyonlara baliğ olan ‘misafir’ kardeşlerimizle ilgili
kapsamlı sosyal politikalar geliştirmeyi zorunlu kılmaktadır.
Nisan 2011’den bu yana, Suriye’de çıkan rejim karşıtı gösterilerin kanlı bir şekilde
bastırılmasının doğurduğu karmaşa ve ardından yaşanan iç savaş nedeniyle ülkeden kaçan
Suriyelileri, uluslararası hukukun ve vicdanın gereğini yerine getirerek “açık kapı politikası”
çerçevesinde kabul eden Türkiye, Ocak 2016 itibarıyla 2 milyonun üzerinde Suriyeli mülteciye
“geçici koruma” sağlamaktadır. 10 ildeki 22 barınma merkezinde yoğun şekilde yaşayan
mülteciler yanında Türkiye’nin dört bir yanına dağılmış olan Suriyeli mülteciler en kalabalık
olarak şu illerde yaşamaktadır:
İstanbul 350 bin, Gaziantep 260 bin, Şanlıurfa 240 bin, Hatay 210 bin, Kilis 90 bin,
Mardin 80 bin, Adana 65 bin, KahramanMaraş 65 bin, Ankara 50 bin... Türkiye’deki Suriyeli
mültecilerin %53,3’ü 18 yaş altındaki çocuklardan oluşmaktadır. Özel koruma gerektiren çocuk
ve kadınların oranı %75’in üzerindedir. 4 yılda kampların bulunduğu 10 şehirde doğan Suriyeli
bebek sayısı 30 bini geçmiştir. Türkiye genelinde bu sayının 60 bin civarında olduğu tahmin
edilmektedir.
Suriye’de sağlık hizmetleri tamamen çöktüğü için aşı gibi zorunlu sağlık hizmetlerinden
yoksun kalan çocukların savunma sistemleri zayıf düşmüştür. Türkiye’de gerek kamplarda
kalan mültecilere gerekse evlere yerleştirilen mültecilere her türlü sağlık hakkı tanınmış olup
her hangi bir bedel ödemeden bu haklardan yararlandırılmaktadır.
Mayıs 2015 itibarıyla Türkiye’de yaklaşık 400 bin civarında 0-18 yaş arası okul çağında
mülteci çocuk olduğu tahmin edilmektedir. Çocukların büyük çoğunluğu okula gidiyor olsa da,
Suriyelilerin en büyük sorunlarından birisi hâlâ çocukların eğitimi sorunudur. Kamplarda
okullar mevcut olmakla beraber, kamp dışında yaşayan çocuklar için eğitime ulaşım halen bir
sorun olarak devam etmektedir. Bazı sınır illerinde ve İstanbul’da, yurtdışında yaşayan Suriyeli
iş adamlarının destekleriyle açılmış okullar bulunmaktadır. Suriye müfredatının uygulandığı bu
okullarda, Suriyeli çocukların bir kısmı ara verdikleri eğitime devam edebilmektedir. Ancak bu
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okulların sayısı ve kapasitesi yetersiz kalmaktadır. Buna rağmen, Türkiye’deki Suriyeli mülteci
çocuklara dünya standartlarının üzerinde bir eğitim hizmeti sunulduğu rahatlıkla söylenebilir.
Suriye’den Türkiye’ye yönelen yüksek sayıdaki mülteci akışı birçok yeni durumun
ortaya çıkmasına neden olmuştur. Türkiye’ye sığınan Suriyeliler sık sık medyada haber konusu
olmaktadır. Bazı sivil toplum kuruluşları ile düşünce enstitüleri Suriyeli mültecilere ilişkin
raporlar yayınlamışsa da konuyu farklı boyutlarıyla ve derinlikli olarak ele alan bilimsel
araştırmaların yapılması zorunlu hale gelmiştir. Bu alanda yapılacak nitelikli çalışmalar daha
isabetli sosyal politikalar geliştirilmesine de zemin oluşturacaktır.

13.12. Mültecinin Hâlet-i Rûhiyesi
İltica sürecinde; sahip olunan hakların ihlali, sosyal konumun sarsılması, benlik
saygısının zedelenmesi, gelecek kaygısı, stres, kaygı bozukluğu, psikolojik sorunlar, can
güvenliği endişesi, ekonomik sıkıntılar farklı yoğunluklarda yaşanabilmektedir. Mültecilik
sürecinin duygusal, sosyal ve psikolojik zorlukları yanında;
1.

Bedenen, zihnen ve duygusal açıdan yıpranma,

2.

Sınırlarda yaşanan problemlerle boğuşma,

3.

Yasadışı örgütler tarafından istismar edilme,

4.

Ailelerin parçalanması,

5.

Can kayıplarının yaşanması,

6.

Çaresizliğin eşlik ettiği karmaşık ruh hali,

Bir meçhule yürümenin getirdiği güvenlik ve gelecek kaygıları gibi çeşitli sorunlar
yaşanabilmektedir.
Yetişkinlere göre daha incinebilir bir durumda olan çocuklar, sığınma sürecinde
yetişkinlerden daha çok zarar görmektedir. Gelişim süreçleri devam eden çocuklar yetişkinlerin
korunmasına, gözetimine ve ilgisine muhtaçtır. Ergenlik döneminde bulunan mülteciler bazen
çocuklardan daha hassas olabilmektedirler. Çünkü, toplumsal statüleri ve arkadaşlık ilişkileri
sarsılmaktadır. Mülteci çocuklar ise daha çok hastalık, yetersiz beslenme gibi konularda
korunmasız kalmaktadır. Mülteci kız çocukları erkek çocuklara göre daha fazla risk altında
olabilmektedir.
Mültecilerin karşılaştığı büyük tehlikelere örnek olarak insan kaçakçılarının eline düşüp
sadece Akdeniz’de son bir yıl içerisinde batan teknelerde hayatını yitiren insanları vermekle
yetinelim.

13.13. Mültecilere Yönelik Sosyal Politikaları İyileştirmek İçin
Öneriler
Zorlu mültecilik sürecinde aile üyeleri arasındaki ilişkiler yıpranabilmekte, aile içi
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dayanışma azalabilmekte, her yaş ve cinsiyetten potansiyel mülteciler insan tacirleri açısından
ulaşılması kolay hedefler olabilmekte, böylece toplumda sosyal bir çöküntü yaşanabilmekte, bu
sosyal çöküntü ortamında çocukların ahlaki açıdan gelişmeleri olumsuz yönde etkilenmektedir.
Ülkemizde yaşayan Suriyeli mültecilerin uyum çabalarını destekleyerek daha yüksek
standartlarda bir hayat sürebilmeleri ve Avrupa ülkelerine geçip hukuki statü elde edebilmek
adına canları pahasına kaçak yollara tevessül etmelerine mani olabilmek için hükümetimizin şu
iyileştirmeleri yapmasını öneriyoruz:
1.
Suriye’deki savaşın uzaması nedeniyle, Türkiye’nin hemen her yerine dağılmış
olan Suriyeli mülteciler için özel çalışmalar yapılması gerekmektedir.
2.
Mülteciler aleyhinde kışkırtıcı faşizan ifadelerin kullanılmasının ve mültecilere
yönelik düşmanlık üretilmesinin önüne geçecek tedbirler alınmalıdır.
3.
BMMYK, Suriyeli mülteciler için sadece izleme pozisyonunu değiştirmeli, daha
aktif bir politika izlemelidir. Türkiye’deki tüm Suriyeli mültecilerin kaydını yapmalı, aile
birleştirmesi, sağlık veya başka sebeplerle talep edenleri güvenli üçüncü bir ülkeye yerleştirme
işlemlerini yapmalıdır.
4.
Yerel ve ulusal gönüllü kuruluşlar arasında koordinasyon sağlanmalı,
ayrımcılıkla mücadele konusunda çalışmalar teşvik edilmelidir.
5.
Mülteci hizmetleri, sosyal hizmet anlayışıyla ve insan hakları mihverinde
sunulmalıdır.
6.
Mülteci çocukların okula kaydı konusunda ailelere yardımcı olunmalı, kız
çocukları başta olmak üzere bütün sığınmacı çocukların eğitim haklarından yararlandırılması
için takip sistemi oluşturulmalı, okullarda var olan önyargıları kırabilmek amacıyla, velilerin
de katılacağı özel etkinlikler düzenlenmelidir.
7.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) bünyesinde Suriyeli mültecilerin
bozulan aile yapısını tamir etmeye yönelik rehabilitasyon programı geliştirilmeli ve gönüllü
kuruluşların da desteğiyle uygulanmalıdır.
Yeni Türkiye'de yapılacak yeni bir anayasa, ülkemizde tüm mültecileri kapsayan ve
hakkaniyet temelinde yükselen çok daha ileri hizmetlere ortam hazırlayacaktır.
Kur’an-ı Kerim’de yerinden edilmiş, yurdundan sürülmüş, muhacir ya da mülteci
durumuna düşmüş insanlara ilişkin bir çok âyet bulunmakla birlikte konuyu Haşr Sûresi’nin 9.
âyetiyle sonlandıralım:
“... Bir de, onlar (gelmeden) önce kendilerine yurdu hazırlayan ve imanı (yerleştiren)
kimselere (verilir); onlar kendilerine sığınan muhacirleri severler, diğerlerine verilenlerden
dolayı içlerinde bir hasislik duymazlar; dahası kendileri çok muhtaç halde bulunsalar da,
başkalarını kendilerine tercih ederler. Evet, kendi bencilliğinin tutkusundan korunanlar var ya:
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kurtuluşa erecek olanlar da işte onlardır.” (59:9).
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Uygulamalar
Soru:
18 yaş altı mülteci bireylerin 2015 yılı itibarıyla ne kadar bir kitle oluşturduğunu tahmin
ediyorsunuz?
Çözüm:
2015 sonu itibarıyla dünyadaki 60 milyonu aşkın mültecilerin yarısına yakınını 18 yaş
altı çocukların oluşturmaktadır. Ailesinden ayrılmak zorunda kalan refakatsiz çocuk mülteci
sayısı son üç yılda 30 bini aşmış bulunmaktadır. Aralık 2015 itibarıyla, büyük çoğunluğu
Suriyelilerden oluşmak üzere Türkiye’de 400 binin üzerinde 0-18 yaş arası okul çağında
mülteci çocuk olduğu tahmin edilmektedir.
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Uygulama Soruları
1)
Çevrenizde çeşitli sebeplerle mülteci konumuna düşmüş kişiler var mıdır?
Mülteci aile veya bireylerin iltica ettikleri toplumla rahat ilişki kurabildiklerini düşünüyor
musunuz?
2)
Mültecilerin çeşitli sebeplerle iltica ettikleri ülkelerde insani seviyelerde
hayatlarını sürdürmeleri için devletin bağlı olduğu sözleşmeler gereğince uyguladığı politikalar
dışında onları içine alan toplumun uygulaması gereken ne gibi sosyal sorumlulukların olduğunu
düşünüyorsunuz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?
Bu bölümde, mülteciliğin ne olduğu, mültecilere hak temelinde hizmet sunmanın
önemi, mültecilere ilişkin uluslararası sözleşmeler, Türkiye’nin göç politikaları, mültecilere
yönelik faaliyet gösteren kamu kurumları ve gönüllü kuruluşlar ve Suriyeli mülteciler örneği
üzerinden mültecilere yönelik sosyal politikalar ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Mültecilere yönelik uluslararası çalışmalar aşağıdaki sözleşmelerin hangisi veya
hangileri çerçevesinde yürütülmektedir?
I. Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin Cenevre Sözleşmesi (1951)
II. Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair Protokol (1967)
III. Afrika Birliği Örgütü Sözleşmesi (1969)
a)

I

b)

II

c)

III

d)

II-III

e)

I-II-III

2) Aşağıdaki ülkelerden hangisi mültecilerin çeşitli sebeplerle çoğunlukla terk ettiği
ülkeler arasında yer almaz?
a)

Afganistan

b)

Suriye

c)

Irak

d)

Sudan

e)

Yunanistan

3) Aşağıdaki işlemlerden hangisinin mültecilere uygulanması yanlış olur?
a)

Danışmanlık

b)

Savunuculuk

c)

Yönlendirme

d)

Toplumdan soyutlama

e)

Güçlendirme

4) "Türk soyu ve kültürü" önceliği aranan göç ve sığınma politikası hangi kanunla daha
geniş bir yapı kazanmıştır?
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a)

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu

b)

3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu

c)

3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu

d)

5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu

e)

6518 Sayılı ASPB Teşvik ve Görevleri Hakkında Kanun

5) Aşağıdaki sözleşmelerden hangisinin imzalanması muhatap ülkeleri mültecileri
korumakla hukuken yükümlü hale getirmiştir?
I. Uluslararası Sivil ve Politik Haklar Sözleşmesi
II. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
III. Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
a)

I, III

b)

II, III

c)

I, II

d)

III

e)

II

6) Türkiye'de Ocak 2016 itibarıyla ne kadar Suriyeli için geçici koruma sağlanmaktadır?
a)

1 milyon 500 bin

b)

2 milyon civarında

c)

3 milyon

d)

4 milyon

e)

1 milyon 350 bin

7) Türkiye'de en çok Suriyeli mülteci yerleştirilen il aşağıdakilerden hangisidir?
a)

İstanbul

b)

Gaziantep

c)

Şanlıurfa

d)

Hatay
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e)

Kilis

8) Türkiye'de kaç ilde mülteci barınma merkezi bulunmaktadır?
a)

3

b)

6

c)

10

d)

20

e)

25

9) Aşağıdaki kurumlardan hangisi 2015 yılında Türkiye’deki göç, iltica ve mülteci
alanındaki resmi hizmetleri üstlenmiştir?
a)

ASPB

b)

BMMYK

c)

GİGEM

d)

AFAD

e)

TİHK

10) 2015 sonu itibarıyla Türkiye'deki mültecilerin ne kadarı 18 yaş altı çocuklardan
oluşmaktadır?
a)

%43,3

b)

%53,3

c)

%33,3

d)

%73,3

e)

%63,3

Cevaplar
1) e, 2) e, 3) d, 4) a, 5) c, 6) b, 7) a, 8) c, 9) c, 10) b.

264

14. HAK TEMELLİ SOSYAL HİZMET YAKLAŞIMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. İnsan Hakları Düşüncesi ve Sosyal Hizmet Mesleği
14.2. İdeal, Yasa ve Uygulama Olarak İnsan Hakları
14.3. Bir Savunuculuk Mesleği Olarak Sosyal Hizmet
14.4. Türkiye’de Sosyal Hizmet Sunumunun İnsan Hakları Açısından Değerlendirilmesi
Bu bölümde, Avrupa başta olmak üzere bütün dünyada gelişme gösteren hak temelli
sosyal hizmet yaklaşımının Türkiye mevzuatına nasıl yansıdığına, bir insan hakları
savunuculuğu mesleği olarak sosyal hizmet uygulamalarının ihtiyaç temelinden hak temeline
geçme sürecinin değerlendirilmesi yapılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
İnsan haklarına bir hukukçu ile bir sosyal çalışmacının yaklaşımı hangi
noktalarda farklılık oluşturabilir?
2)
Sosyal hizmet mesleği bir insan hakları savunuluğu mesleği olarak kabul
edilebilir mi?
3)
Sizce Türkiye’de 2016 yılı itibarıyla sosyal hizmet ihtiyaç mı yoksa hak temelli
mi icra edilmektedir? Tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Hak temelli sosyal
hizmet yaklaşımı

Avrupa başta olmak üzere
bütün dünyada gelişme
gösteren hak temelli sosyal
hizmet yaklaşımının Türkiye
mevzuatına nasıl yansıdığı
konusunda bilgi sahibi
olmak.

Bir savunuculuk
mesleği olarak
sosyal hizmet

Türkiye’de sosyal
hizmet yaklaşımı

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Metinler, çözümlü
problemler, alıştırmalar
Bir insan hakları
savunuculuğu mesleği olarak ve interaktif materyaller
ile konunun daha iyi
sosyal hizmetin bu görevini
anlaşılması sağlanacaktır.
nasıl yaptığını
açıklayabilmek.
Ülkemizde sosyal hizmet
uygulamalarının ihtiyaç
temelinden hak temeline
geçme sürecini ortaya
koyabilmek.
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Anahtar Kavramlar
•

İnsan hakları ve sosyal hizmet

•

Hak ihlali

•

Sosyal hizmet mesleği

•

Sosyal hizmet sunumu

•

Savunuculuk

•

Çatışma çözümü

•

Fakr u zarûret

•

Muhtâcîn

269

Giriş
Sosyal hizmet mesleği, uluslararası tanımında da ifade edildiği gibi bir insan hakları
mesleğidir. Sosyal hizmet mesleğinin uluslararası tanımına göre sosyal hizmet; “sosyal
değişmeyi, insan ilişkilerinde sorun çözmeyi ve insanların iyilik halini geliştirmek için onları
güçlendirmeyi ve özgürleştirmeyi sağlamaya çalışır. İnsanların çevreleriyle etkileşimlerinde
ortaya çıkan sorunları değerlendirip bunlara müdahale ederken, insan davranışı ve sosyal sistem
kuramlarını kullanır. İnsan hakları ve sosyal adalet ilkeleri sosyal hizmet uygulamaları için
temel oluşturur.” Sosyal hakların nihai amacı toplumda sosyal adaletin sağlanmasıdır. Bir
toplumda korunma altına alınan sosyal hakların tam anlamıyla sağlanmasının umulması, belki
de en çok ‘sosyal adalet’in gerçekleşmesi umuduyla ilgilidir (Tufan vd., 2009).
Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu (IFSW) sosyal hizmetin bir meslek
olarak her zaman bir insan hakları mesleği olduğunu duyurmuştur. Sosyal hizmet her insanın
değerli olduğunu kabul eder ve amacı fırsat eşitliğini sağlayan bir sosyal yapının oluşmasını
kolaylaştırmaya çalışmak, insanların onur ve haysiyetini koruyarak onların iyilik halini
sağlamaktır. Sosyal hizmet bu misyonunu gerçekleştirirken bunları sadece insanlar ihtiyaç
duyduğu için değil, insanların sosyal hakları olduğu için gerçekleştirir. Yine sosyal hizmetin
ilgilendiği her temel ihtiyaç eşdeğer bir pozitif hakkı ifade eder (United Nations, 1992).
Sosyal hizmet mesleği, uygulamada hak perspektifinden çok ihtiyaç temelli bir
yaklaşımla ele alınmaktadır. Oysa sosyal hizmetin hak temelli yaklaşımı olmaksızın
gerçekleşecek sosyal hizmet uygulaması “hak edenlere” değil “muhtaç olanlara”; “kalıcı” değil
“geçici” çözümler üretecektir (Şahin, 1999:67). Sosyal adalete yönelmeden selfdeterminasyona (kendi kararını verme hakkı) yönelmenin ya da self-determinasyona
yönelmeden sosyal adalete yönelmenin mesleki uygulamanın kısırlaşması ve hatta yapılan
mesleki faaliyetin sosyal hizmete aşina ancak kesinlikle sosyal hizmet sayılamayacak bir
faaliyet olmasına yol açabileceğini ifade etmektedir. Literatürde, sosyal hizmet mesleği, sosyal
adalete daha az yöneldiği ve böylelikle mesleğin temel misyonundan zaman zaman
uzaklaşabildiği yönünde eleştirilmektedir (Şahin, 2000).
Bu bölümde sosyal hizmetin temeli ve hizmet sunumunun hak temeli ele alınarak
Türkiye’de hali hazırdaki hizmet sunumuna dair değerlendirmeler yapılacaktır.
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14.1. İnsan Hakları Düşüncesi ve Sosyal Hizmet Mesleği
İnsan hakları, en basit ve temel anlamıyla “hepimizin sadece insan olduğumuz için sahip
olduğumuz haklardır”; insanın iyilik hali ile onurunu korumaya ve geliştirmeye yöneliktir, aynı
zamanda, bireyleri, devletlerin insan onurunu tehdit eden şartlarına karşı korumayı güvence
altına alır (Healy, 2009).
İnsan hakları düşüncesi teorik olarak ilk kez İngiliz düşünür John Locke tarafından
kavramsallaştırılmıştır. Ona göre insanların insan varlığı olmaktan kaynaklanan temel hakları;
yaşama hakkı, özgürlük ve mülkiyet haklarıdır. Daha sonra Fransız filozof Jean-Jacques
Rousseau toplum sözleşmesi kuramında artık insanın, doğa halindeki kendi kendine yeten, saf,
temiz insan olmadığını, insan hayatını sürdürebilmek için başkasının yardımına muhtaç olan,
medeniyetin konforlarına bağımlı hale gelmiş bir varlık olduğunu savunmuştur. Dolayısıyla
insanların kazanmayı isteyecekleri şey medeni toplumda var olabilecek sivil özgürlüktür.
Rousseau’ya göre insanlar, hem can ve mal güvenliklerini korumak için bir egemenin yönetimi
altına girmenin zorunluluğunu kabul etmekte, hem de bir egemenin yönetimi altına girmekle
özgürlüklerini yitireceklerini düşünmektedirler (Rousseau, 1946:20-25). Rousseau’da insan
hakları düşüncesi de sivil topluma giren insanın bireysel çıkarları ile toplum çıkarları arasında
bir sentez arayışı biçiminde ortaya çıkmıştır. 18. yüzyılın sonlarına doğru yayımlanan
Amerikan Haklar Bildirisi ve 1789 Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Evrensel Bildirisi ile
insan hakları ilk resmi açıklamasına kavuşmuştur (Kapani,1987:17). İnsan hakları son iki
yüzyıldır, tüm batı ülkelerinin anayasalarında yer almakta ve devletin güvencesine
bağlanmaktadır. Her devlet, kendi geliştirmiş olduğu hukuk sisteminin ana ilkelerini
anayasalarla ortaya koyarken en başa insan hak ve özgürlüklerini almaya başladığından bu
süreç doğallıktan hukuksallığa geçiş yapmış ve sonra da anayasalarda yer alarak, anayasal
kavramlar içinde kendisine yer edinmiştir (Kaboğlu,1994:131).
Tarihimize baktığımızda sosyal hizmetlerin Batılı anlamdaki insan haklarını
karşılamasa da çok uzun bir geçmişe sahip olduğu ve kendi dönemine göre ileri bir anlayışa
sahip olduğu görülmektedir. Osmanlı belgelerini inceleyen Özbek (2002:49-40), Osmanlı’da
“zaruret” kavramının sıklıkla karşılaşılan bir kavram olduğunu ve zaman zaman “fakr u
zarûrete dûçar olmak” şeklinde kullanıldığını belirterek, bu kavramla, genellikle geçici veya
beklenilmeyen bir durum sonucu ortaya çıkan maddi zorlukların kastedildiğini ifade etmiştir.
Bir ailenin geçimini sağlayan erkeğin ölümü ardından karısı ve çocuklarının belli bir gelirden
yoksun kalması bu duruma örnek gösterilebilir. Söz konusu kişi “fukarâ ahâliden” olabileceği
gibi, herhangi bir memur veya padişahın karısı da olabilmektedir. Bu durumdakiler devlet
nezdinde “muhtâc-ı muâvenet” yani yardım edilmeyi hak eden kesim olarak
değerlendirilmektedir. Özbek (2002), “muhtâcîn” kavramının ise genellikle sürekliliği olan bir
yoksulluk durumunu ifade ettiğini ancak serseriler ve dilencilerin, yani çalışmaya gücü olduğu
halde çalışmamayı tercih edenlerin ve fuhuş yapan kadınların bu kavram dâhilinde
düşünülmediğini belirtmiştir. Görülüyor ki, bugünkü uygulamalarla kıyaslandığında “tüm
insanları” kapsamasa da Osmanlı’da geçici ve sürekli ihtiyacı olanlar arasında bir ayrım
yapılmış ve padişah hanımı da dâhil olmak üzere herkesin bir gün ihtiyaç sahibi olabileceği
düşüncesi benimsenmiştir.
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İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ise, özellikle Nazi Almanya’sının, İtalya’nın ve
Japonya’nın faşist uygulamaları ve hak ihlallerinin de etkisiyle 10 Aralık 1948 yılında insan
hakları düşüncesi global bir boyut kazanarak “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi”ne
dönüşmüştür. Bu bildirge ile insanlık tarihinde ilk kez olarak tüm dünya ülkelerinin insan
haklarını kabul etmesi ve uygulaması için zorlayıcı bir güç ya da baskı unsuru yaratılmıştır.
Bundan sonra, insan haklarının ve temel özgürlüklerin reddedilmesi artık sadece bireysel bir
trajedi olarak değil, aynı zamanda sosyal ve politik huzursuzluk, şiddet içeren tepkiler ve
toplumlar ya da ülkeler arasında çatışma yaratan durumlar olarak görülmeye başlanmıştır
(United Nations, 1987).

14.2. İdeal, Yasa ve Uygulama Olarak İnsan Hakları

Wronka (1995:1406), insan haklarının aynı zamanda idealler, yasalar ya da
uygulamalar olarak da adlandırılabileceğini belirtmiş ve şöyle açıklamıştır:
1- İdealler: Haklar, aynı zamanda idealler biçiminde de düşünülebilir. İdealler, bir
toplumu oluşturan bireylerin bireysel ve toplumsal ihtiyaçları karşılamak için önemli gördüğü
amaçlardır. Dolayısıyla insan hakları düşüncesi safsata değil, insan neslinin devamlılığı için
esastır.
2- Yasalar: Bu idealleri düzenleyerek doküman haline getirmek (genellikle yasal
belgeler olarak), gerçek hayatta uygulanabilir olmasını beraberinde getirecektir.
3- Uygulamalar: Hakların uygulanabilir olması gerekir. Uygulanan haklar, gerçekten
sahip olunan haklardır. Dolayısıyla amaç, hakların uygulamaya dönüştürülmesi olmalıdır.
İnsan haklarının sayılan bu özellikleri ve özellikle de sonuncu özellik olan
uygulanabilirlik, sosyal hizmetin insan haklarını hayata geçiren bir meslek olarak önemini
göstermektedir. Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu sosyal hizmetin bir insan
hakları mesleği olduğunu kabul ederek deklere etmiştir. Bu bildirime göre, sosyal hizmet bir
insan hakları mesleğidir. Çünkü her insanın değerli olduğuna ilişkin temel bir kabulü vardır ve
amacı, toplum içinde eşitlikçi bir sosyal yapının oluşmasını kolaylaştırmaya çalışmak ve
insanların onur ve haysiyetini koruyarak onlara korunma ve gelişme olanakları sunmaktır
(IFSW, 1988).
Birleşmiş Milletler de sosyal hizmet mesleğinin odağının bir seçim olarak değil, temel
insan haklarının bir gereği olarak insan ihtiyaçlarına odaklanmış olduğunu ifade ederek, bu
yüzden sosyal hizmetin insan haklarını diğer ilkeleri gibi temel bir uygulama ilkesi olarak kabul
etmesi gerektiğini belirtmiştir. Aynı şekilde, sosyal hizmet mesleğinin ihtiyaç odaklı bakış
açısından hak temelli bakış açısına geçmesinin temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için zorunlu
olduğunu ifade etmiştir (United Nations, 1992:8). Çünkü hak temelli bir yaklaşım
benimsenmediğinde ihtiyaçların karşılanıp karşılanmaması kurumların ya da kişilerin
hayırseverliği, iyi niyeti ya da zamanın şartlarına göre değişebilir nitelikte olacaktır. Hak
temelli bir yaklaşım, sosyal hizmetin odağı olan grupların sadece ihtiyacı olduğu için değil aynı
zamanda hakkı olduğu için hizmet almasını beraberinde getirecektir.
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Diğer yardım meslekleri arasında sosyal hizmet, insan haklarının savunuculuğunda ve
uygulanmasında daha aktif bir rol üstlenmektedir. Bu yüzdendir ki 2000 yılında Montreal’de
IFSW (Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Birliği) genel toplantısında, 1982'de yapılan
tanımı yeniden gözden geçirerek yeni bir sosyal hizmet tanımı yapmıştır. Bu yeniden gözden
geçirmenin nedeni ise daha önceki tanımın, 21. yüzyılın dinamik ve değişen yapısına uyum
sağlamadığı düşüncesidir. Sonuç belgesinde, toplumun değişen yapısı ve ihtiyaçlarına yönelik
geliştirilen yeni tanım şöyledir:
"Sosyal hizmet mesleği, sosyal değişim, insan ilişkilerinde problem çözme ve
güçlenmeye yardımcı olur ve bireyin iyilik halini geliştirmek için özgürleşmesini sağlamaya
çalışır. Sosyal hizmet; insan davranışı ve sosyal sistemlerle ilgili teorileri geliştirerek, insanların
çevreleriyle etkileşime girdiği noktalarda müdahale eder. İnsan hakları ve sosyal adalet ilkeleri
sosyal hizmetin esasını oluşturur."

14.3. Bir Savunuculuk Mesleği Olarak Sosyal Hizmet
Sosyal hizmet, insan haklarının uygulanabilirliğini, mesleki rollerini ve yöntemlerini
kullanarak gerçekleştirmektedir. Noyoo (2004:366) bunları şu şekilde açıklamıştır:
1- Savunuculuk: Sosyal hizmetlerden yararlananlar genellikle kurumlarla çatışma
halindedir. Sosyal hizmet uzmanları savunuculuk rolüyle sistemin müracaatçıların lehine
işlemesi ve gerekirse var olan yasaların ve sistemin değiştirilmesini sağlar.
2- Çatışma çözümü: Sosyal hizmet uzmanları, çatışma çözümü, arabuluculuk ve
uzlaştırıcılık rolleri ile istek ve ihtiyaçların şiddet içermeyen yöntemlerle karşılanmasını
sağlarlar. Bu yolla, insanların sadece kendi ilgi ve ihtiyaçlarını değil, başkalarının da ilgi ve
ihtiyaçlarını gözetmesi sağlanır.
3- İnsanlar ve kaynaklar arasında bağlantı kurma: İnsanlar kendileri için gerekli
olan kaynakların her zaman farkında olamadıkları gibi, bu kaynaklara nasıl ulaşabileceklerini
veya nasıl kullanabileceklerini bilemeyebilirler. Örneğin ülkemizde özellikle kırsal kesimde
okur-yazarlığın ve eğitim düzeyinin düşüklüğü, ulaşım olanaklarının kısıtlılığı gibi nedenlerle
insanlar haklarını ve onlara sunulan hizmetlere nasıl ulaşabileceklerini bilememektedirler.
Sosyal hizmet, bu bağı kurmada önemli bir role sahiptir.
4- Araştırma: Sosyal hizmet uzmanları, alandan bilimsel yöntemle bilgi üretme ve
üretilen bu bilgiyi yaygınlaştırma sorumluluğunu da üstlenmelidir. Böylece insan haklarının ne
ölçüde uygulanabildiği ölçülebilecektir.
5- Sosyal hizmet eğitimi: Yukarıda sayılan rollerin ve araçların insan haklarını
gerçekleştirme yönünde olabilmesi için sosyal hizmet eğitiminin de insan hakları felsefesini
içermesi gerekir. Kavramsal ve pratik açıdan zor bir kavram olan insan hakları düşüncesinin
sosyal hizmet eğitimi müfredatında yer alması ve sosyal hizmet uzmanlarının bu alanda
yeterince hazırlıklı olması, insan haklarının gerçekleştirilmesini sağlamada oldukça önemlidir.
Evrensel belgelerde sosyal hizmetin insan haklarını gerçekleştirme misyonu
vurgulanırken, sosyal hizmet literatüründe sosyal hizmetin bu misyonundan uzaklaştığı ve/veya
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bu misyonun ne kadar gerçekçi olduğuna dair tartışmalar sürdürülmektedir. İnsan hakları
düşüncesi, standardize eden ve batı merkezci bakış açısı eleştirilerine tabi olurken, insanın
değerli ve onurlu bir varlık olarak hayatını sürdürmesiyle ilgili daha iyi ya da daha geçerli bir
belge de ortaya konulamamıştır. Bununla birlikte, batıdan kaynak bulan her metnin bir çeşit
önyargıyla değerlendirilmesinin de sakıncaları olacaktır. İnsanlık için iyi olan her ne ise ve her
kim tarafından her nerede üretilmiş ise kullanımı için teşvik edilmesi ve geliştirilmesi daha
olumlu bir yaklaşım gibi görünmektedir. Böyle düşünüldüğünde sosyal hizmetin tanımında
neden insan hakları gerçeğinin vurgulandığı daha iyi anlaşılabilir. Coğrafya, ırk, sınıf, cinsiyet
fark etmeksizin tüm insanlıkla ilgili olan ve evrenselliği ön planda tutan daha iyi bir kurallar
dizisi bugün itibariyle yoktur. Şurası açıktı ki sosyal hizmet mesleği, insan olma gerçeğinden
kaynaklı ortak ihtiyaç ve değerlere atıf yapan bir belgeyi referans olarak alabilmelidir.
İnsan haklarının gerçekte uygulanabilir olup olmadığı da tartışma konusudur. Tufan,
Özgür Sayar ve Koçyıldırım (2009), ideal amaçları taşıyan bir değerler dizisi olarak insan
haklarının uygulanamama nedenlerini şöyle sıralamıştır: Öncelikle, ilk engel, genel ve evrensel
olarak kabul edilen, bu nedenle de soyut kavramlar şeklinde kâğıda dökülen değerlerin; gerçek
hayatta ve somut olarak hissedilen yerel ihtiyaçlarla her zaman uyuşmamasıdır. Bu engelin
aşılabilmesi için evrensel olarak tanınan hakkın nasıl yerelleştirileceği üzerinde durulmalıdır.
Bu anlamda sosyal hizmet mesleği stratejik bir araç olma niteliğindedir. İkinci engel, “bir bütün
olduğu üzerinde kuşku olmayan insan haklarının, kendi içerisinde kronolojik nedenlerle
gruplara ayrılmasıyla, daha sonraki tarihlerde kabul gören ve daha maliyetli olan ikinci ve
üçüncü kuşaktaki hakların, birinci kuşaktakilere göre daha geri planda kalmasıdır.” Karataş
(2011:73-88)’a göre adaletsizlik, yoksulluk, eşitsizlik arttıkça insan hakları kavramı da
popülerlik kazanmıştır. Devletlerin niteliği değişmiş, sosyal işlevleri kısıtlandıkça eş ifadeyle
“devlet küçüldükçe” insan hakları kavramına olan yüklenim de artmıştır. Bununla birlikte,
insan haklarının uygulanamamasını azgelişmiş ülkeler için bir toplumsal sorun olarak gören
Batı medeniyeti insan hakları kurumlarının yaygınlaşması için de büyük bir çaba sarf ederken
değişen devlet yapısının körelen işlevleri içinde yer alan ikinci kuşak haklar olarak da ifade
edilen sosyal haklarda kısıtlamalara gidilmiştir. Zamanla devletin elinden alınan bu işlevler,
niteliğine göre ya özel girişimcilere ya da ‘sivil toplum örgütlerine’ devredilmektedir. Bu devir
sırasında ekonomik ve toplumsal gelişme/ kalkınma devlete yüklenen bir sorunluluk olmaktan
çıkarılmakta; piyasaya ve ‘vicdanlara’ bırakılmaktadır.
Bu anlamda sosyal hakların karşılanması da, ancak ve ancak etkili sosyal destek ve
sosyal hizmet mekanizmalarının varlığı ile mümkün olabilecektir. İnsanların sosyal
hizmetlerden yararlandırılması, başka bir nedenle değil, bir “hak” olduğu için
gerçekleştirilmelidir. Bunun için de, yaklaşımı ve yöntemi insan hakları merkezli olan etkili bir
sosyal hizmet mekanizmasının kurulması, sosyal hizmetlerin sunumunun ön koşulu olmalıdır.

14.4. Türkiye’de Sosyal Hizmet Sunumunun İnsan Hakları Açısından
Değerlendirilmesi
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sosyal hizmetlerin temelini hayırseverlik ve
gönüllülük oluşturmaktadır. Türkiye’de batılı ve modern anlamdaki sosyal hizmetlerin tarihi
1957 yılında çıkartılan 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar Hakkında Kanun ile
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başlamıştır. Böylece ilk kez korunmaya muhtaç çocuklar devletin sorumluluk alanında
tanımlanarak bu konudaki yükümlülük 0- 12 yaş aralığındaki çocuklar için Sağlık ve Yardım
Bakanlığına 13-18 yaş aralığındaki çocuklar için Milli Eğitim Bakanlığına verilmiştir. 6972
sayılı yasa ile her ilde Koruma Birlikleri kurulmuş ve bu birlikler korunmaya muhtaç çocukları
tespit ve bakım ile sorumlu tutulmuştur. 1957 yılında devletin sorumluluk alanında
tanımlanmıştır. Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu bu dönemde çocuk koruma sisteminin
odağında durmaya devam etmiş, kurumun çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları binaları büyük
ölçüde devlet tarafından kullanılmıştır. Kurum, Cumhuriyet’in çocuk politikalarına uygun
olarak hizmetlerini şekillendirmiş, çocukların boş zamanlarını değerlendirecekleri çocuk
bahçelerinden kütüphanelere, okuyacakları kitapları yayınlamaktan zararlı yayınlarla
mücadeleye, çocuk mahkemeleri kurulmasından çocuklar için sosyal sigorta uygulamalarına
kadar birçok alanda çalışmalar yürütmüştür (Acar, 2005:18). 1963 yılında ise 225 sayılı
kanunla; "her türlü sosyal yardım ve sosyal güvenlik hizmetlerini düzenlemek, korunmaya
muhtaç çocuklarla, sakatların ve yaşlıların bakım, yetiştirilme ve rehabilitasyonunu, çalışma
gücünden yoksun fakir kimselerin sosyal güvenliğini sağlamak" üzere görevlendirilen Sosyal
Hizmetler Genel Müdürlüğü, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'na bağlı olarak kurulmuş ve
görevini 24.05.1983 tarihine kadar sürdürmüştür. 24.05.1983 tarihli 2828 sayılı Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile anayasanın Sosyal Hizmetlerle ilgili amir
hükümlerinin yerine getirilmesi yönünde önemli bir adım atılmış olup, 1991 yılında da Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanlığı bünyesinden ayrılarak, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu (SHÇEK) Genel Müdürlüğü adı altında, Başbakanlığa bağlı bir kurum olarak faaliyet
göstermeye başlamıştır. 06/04/2011 tarihli 633 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın kurulmasıyla SHÇEK Genel Müdürlüğü kapatılarak Bakanlığa
bağlanmıştır.
Tüm bu gelişmeler, sosyal hizmetlerin sunumunun anayasal, bütüncül ve ulaşılabilir
olması, diğer bir deyişle, hak temelli bir hizmet sunumu için atılmış adımlar olarak görülebilir.
Ne var ki tüm bu adımlar çağdaş ve hak temelli bir sosyal hizmet sunumunu gerçekleştirmekten
uzak görünmektedir. Birçok yazar Türkiye’de sosyal hizmet sunumunun hak temelli olmayışına
ilişkin değerlendirme ve tespitlerde bulunmuştur. Örneğin Altuntaş (2009: 165-171), Türkiye’
de ‘sosyal hizmetlerin’ genel ‘refah hizmetlerini’ içermediğini, Anayasanın 61. maddesinde de
ifadesini bulduğu üzere ‘özel ihtiyaçlar’ alanını içerdiğini belirterek, SHÇEK Kanununda
bulunan sosyal hizmetler tanımının, sosyal hizmetlerin yararlanıcılarını ‘muhtaçlık’ kıstasına
göre belirlediğini ifade etmiştir. Bu bakımdan sosyal hizmetlerden yararlanmak isteyen
vatandaşlar muhtaçlık kriterlerini yerine getirmeli ve çok zorlu bir süreç olan ispat sürecini
tamamlamalıdır. Altuntaş (2009)’ın verdiği örnekte “sokakta yaşayan ve aynı zamanda ruh
sağlığı bozukluğu olan bir kadın müracaatçı, yardım talebi ile İl Sosyal Hizmetler
Müdürlüğü’ne başvuruyor. Yatacak yere, yiyecek aşa ve tedaviye ihtiyacı var. Ancak karşımıza
devlet bürokrasisi çıkıyor. Bu müracaatçı ‘kadın konuk evi’ne alınamıyor. Çünkü kadın konuk
evleri yönetmeliğine göre ruh sağlığının yerinde olması gerekiyor. Huzurevi’ne de alınamıyor.
Çünkü 60 yaşını doldurması gerekiyor. Nüfus cüzdanı ve ikametgâh belgesi (müracaatçımızın
sokakta yaşadığını hatırlayalım) olmadığı için yardım başvurusunda da bulunamıyor, aynı
nedenlerden dolayı, muhtaç özürlülere ve yaşlılara 3 ayda bir gelir güvencesi sağlayan 2022
sayılı yasadan da yararlanamıyor. Yani yedi yerden yedi mühre ihtiyacı var ama o bütün bunları
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yapabilecek ne güce ne de sağlığa sahip. Sonuçta hiçbir yardım alamıyor.” Altuntaş’a göre
(2009) Türkiye’nin başvuru esasına dayalı sosyal hizmetleri, çağımızın demokrasi ve insan
hakları anlayışı ile uyumsuz ve yetersizdir. Bu nedenledir ki yeni kurulan Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı, başvuru odaklı hizmet sunumunun yerine sorun ya da risk haritası
çıkarmaya ve hizmet sunanların hizmet alanlara ulaştığı ev ziyaretleri ile sosyal hizmet
sunumunu yeniden yapılandırmayı amaçlamıştır. 2013 Şubat ayında çıkarılan “sosyal hizmet
merkezleri” yönetmeliğinde çalışma yöntemi yeniden belirlenmiştir. Ne var ki henüz son
şeklini almamış olan bu yönetmelik de kullandığı kavramlar ve görev tanımında yaptığı
yanlışlıklar nedeniyle, insan haklarını uygulamaya katkı vermek bir tarafta dursun, başlı başına
kendisi hak ihlali yaptığından başta sosyal hizmet uzmanları olmak üzere çeşitli meslek
örgütleri ve sivil toplum kuruluşları tarafından eleştirilmektedir. Denilebilir ki amaçlar uygun
olsa da amaca ulaşmada izlenen yol ve kullanılan araçlar uygun olmadığında sonuç ileri değil,
geri adım atmaktan başka bir şey olmayacaktır. Bu durumda en büyük zararı da hizmetin
yararlanacıları olan dezavantajlı kesimler görecektir.
Türkiye’de sosyal hizmet sunumunun hak temelli olamayışına ilişkin eleştirilerden bir
diğeri de sosyal hizmetlerin özelleştirilmesi ve devletin sosyal görevlerini özel sektöre ve sivil
topluma devretmesi yönündeki eleştiridir. Bazılarına göre Avrupa’da yeni kamu yönetimi
anlayışı tıpkı diğer alanlarda olduğu gibi sosyal hizmetlerde de verimlilik esasına dayalı olarak
sosyal hizmetlerin piyasalaşması biçiminde gerçekleşmektedir. Bu dönüşüm sosyal hizmetlerin
yerel yönetimlerin yanı sıra sivil topluma ve özel sektöre devredilmesiyle karşılık bulmuştur.
Atasü Topçuoğlu ve Akbaş’a göre (2009:175-181) Avrupa örneğini model alan Türkiye için bu
dönüşümün, Avrupa’da serbest piyasa ile uzlaşmanın belirlediği çerçeveden çok daha farklı
etkileri vardır ve Türkiye’nin modernleşme sürecine ilişkin krizleri gündeme getirmektedir. Bu
durumun sonuçlarından biri sosyal hizmetlerin sosyal hak kapsamının dışına çıkma ve eski
yaklaşımlara geri dönülerek hayır işi olması tehlikesidir. Onlara göre Türkiye’de temel bir
yurttaşlık hakkı olarak sosyal hizmet ile serbest piyasanın uzlaşmasının etkileri dört ana koldan
yürümektedir: “Birincisi, yerel yeni yönetimler yasasıyla, belediyelerin hem özerkliklerinin
hem de sosyal hizmet alanında servis sağlayıcı olarak etkilerinin artması; ikincisi, vergi
yasalarıyla büyük sermayenin sosyal projelere teşvik edilmesi, böylelikle büyük sermayenin
giderek sosyal alanda bir taraf haline gelmesi; üçüncüsü, özellikle Avrupa Birliği
programlarıyla sivil toplumun servis sağlayıcı rolünün pekiştirilmesi ancak politika üretme
rolünün aynı oranda desteklenmemesi; dördüncüsü ise, dini kurum ve kuruluşların aktif olarak
sosyal projeler üretmesinin teşvik edilmesidir”.
Sosyal hizmet literatüründe bu eleştiriler sürerken, kanımca yapılacak en önemli
hatalardan biri “objektif değerlendirememe” tehlikesidir. Türkiye’nin tarihsel süreci, toplumsal
ve kültürel yapısı gerçekçi bir şekilde değerlendirildiğinde aslında insanların manevi
değerlerini harekete geçirmenin insan haklarını uygulamada zayıflatıcı değil, güçlendirici bir
etkisinin olabileceğini düşünüyorum.
Bununla birlikte 1980’lerden itibaren sosyal hizmet alanında eleştirel
değerlendirmelerin yapıldığı görülmektedir. Bazılarına göre, geleneksel sosyal hizmet anlayışı
güç kişisel ve toplumsal koşullarla karşı karşıya olan müracaatçıların bu durumunu bireysel bir
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kusur olarak görme eğilimindedir. Buna karşın, eleştirel sosyal hizmet, hizmetten
yararlananların karşılaştığı sorunların yapısal nedenlerini ortadan kaldırmaya çalışmaktadır
(Healy, 2000:2-3).
Sonuç olarak, insan haklarını uygulamaya geçirme sorumluluğu uluslararası
platformlarda ifade edilen sosyal hizmet mesleği için, Türkiye’de atılan olumlu adımların
heyecan uyandırmasının yanında yeni gelişmelerin içerdiği risklere yönelik eleştiriler de
mevcuttur. Bu süreçte Türkiye’nin kendi özgün modelini üretebilmesi için; geçmişteki
uygulamalarını değerlendirerek, kendisiyle barışık, bunun yanında dışa dönük ve bilimsel
gelişmelerden yararlanan, sunulan hizmetlerin hak temelli olarak planlanması ve yürütülmesi
esas alınmalıdır.
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Uygulamalar
Soru 1:
Pozitif ayrımcılık ve insan hakları kavramını birlikte nasıl meşru bir zemine
oturtabiliriz? Pozitif ayrımcılık başkaları açısından hak ihlali olarak yorumlanabilir mi?
Çözüm 1:
Yorumlanamaz. “Kanun önünde eşitlik” ilkesi, hayatın zaruretleri gereği belli bir cinsle
(kadınlar), bir grupla (öğrenciler) veya bir mesleğin (hakimler) mensuplarıyla ilgili kimi özel
düzenlemeler yapılmasına mani değildir. 6. Ünitenin sonunda daha detaylı şekilde anlatıldığı
üzere, eşitlik ilkesinin yasakladığı ayrımcılık bu tür özel düzenlemeler olmayıp; özel
farklılıkları ne olursa olsun, genel statüleri bakımından benzer konumda olanları aynı kurallara
tabi tutmayan ayrımcı işlem ve muamelelerdir.
Soru 2:
Türkiye’de sosyal hizmet uygulamaları hak temelinde mi yoksa lütuf olarak mı
yapılmaktadır? Tartışınız.
Çözüm 2:
Yakın zamana kadar lütuf olarak görülen ve daha çok iktidarı ele geçiren siyasi partinin
yandaşlarını kayırma aracı olarak kullanılan sosyal hizmet uygulamaları Türkiye’de artık hak
temelinde sunulmaya başlamıştır. 2003 yılında başlayan ve özellikle 29 Haziran 2011 tarihinde
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın (ASPB) kurulmasından sonra hızlanan mevzuat
değişiklikleri ile dezavantajlı bireylerin hayat şartlarının iyileştirilmesinde ve engelli
istihdamının artırılmasında önemli gelişmeler kaydedilmiştir.
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Uygulama Soruları
1)
Sosyal hizmet ile insan hakları arasında nasıl bir ilişkisi vardır? Bu ilişki
günümüz Türkiye’sinde hangi düzeydedir?
2)
İnsan haklarının günümüz Türkiye’sinde sosyal hizmet uygulamalarına nitelik
olarak nasıl yansıdığı ve ne kadar etkili olduğu hususunda ne düşünüyorsunuz?
3)
Türkiye’nin gelişim ve değişim çizgisi içinde insan hakları özelinde sosyal
hizmetin uygulama alanında gözlenen eksiklikler nelerdir?
4)
Osmanlı Devleti döneminde insan hakları hukuku alanında çok fazla gelişme
yaşanmamış olmasını Osmanlı toplumsal yapısı içerisinde nasıl izah edebilirsiniz?
5)
Toplumsal normlar, gündelik dildeki iletişimsel eylem ve sosyal hizmetin pratik
boyutu üçgeni; sosyal hizmetin insan hakları bağlamında değişen algısını ortaya koymakta
yeterli midir?
6)
İnsan hakları ekseninde ayni ve nakdi yardım yapılacak ihtiyaç sahibi
vatandaşların belirlenmesinde belirleyici olan temel faktörler neler olmalıdır, tartışınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?
Bu bölümde, Avrupa başta olmak üzere bütün dünyada gelişme gösteren hak temelli
sosyal hizmet yaklaşımının Türkiye mevzuatına nasıl yansıdığına, bir insan hakları
savunuculuğu mesleği olarak sosyal hizmet uygulamalarının ülkemizde ihtiyaç temelinden hak
temeline geçme sürecinde karşılaştığı zorluklara değinilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) İnsan haklarında, bir toplumu oluşturan bireylerin bireysel ve toplumsal ihtiyaçları
karşılamak için önemli görünen amaçlar insan haklarının hangi yönünü vurgulamaktadır?
a)

Yasalar

b)

İdealler

c)

Uygulamalar

d)

Sözlü Kaynaklar

e)

Yazılı Metinler

2) Bir savunuculuk mesleği olarak sosyal hizmet hangi ilkelere sahiptir?
I. Araştırma
II. Çatışma çözümü
III. İnsanlar ve kaynaklar arasında bağlantı kurma
IV. Sosyal hizmet eğitimi
V. Savunuculuk
a)

I ve II

b)

I, II ve III

c)

II, III ve IV

d)

I, II, III, ve IV

e)

I, II, III, IV ve V

3) Aşağıdaki kavramlardan hangisinin artışı insan haklarının popülerlik kazanmasına
etki etmemiştir?
a)

Adaletsizlik

b)

Yoksulluk

c)

Eşitsizlik

d)

Nüfus

e)

Toplumsal refah
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4) Türkiye’de Batılı ve modern anlamdaki sosyal hizmetin tarihi 1957 yılında çıkartılan
6972 sayılı hangi Kanun ile başlamıştır.
a)

Korunmaya muhtaç çocuklar hakkındaki kanun

b)

Kadınlar hakkında çıkarılan kanun

c)

Yaşlılara hakkında çıkarılan kanun

d)

Engelliler hakkında çıkarılan kanun

e)

Tutuklular hakkında çıkarılan kanun

5) Yoksulluğun içselleştirilerek hayat tarzı haline gelmesini aşağıdaki kavramlardan
hangisi en iyi şekilde ifade etmektedir?
a)

Fakr u zarûret

b)

Yoksunluk

c)

Muhtaçlık

d)

Yoksulluk kültürü

e)

Miskinlik

Cevaplar
1) b, 2) e, 3) e, 4) a, 5) d.
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