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Haklan Alanlnda Eserler 

Hazulayan: Cavidan SOYKAN* 

Son ytllarda Tiirkiye'de, insan haklan alanmda yapllan yaymlarda 
biiyiik bir arh~ olmu~tur. Gzellikle, Tiirkiye'nin Avrupa Insan Haklan 
Mahkemesi'ne bireysel ba~vuru yolunu kabul etmesi ve bunun sonu
cunda da Mahkeme'ye aleyhinde en \;ok ba~vurulan Ulkelerden biri 
haline gelmesi, bu alanda yapllan yaymlann saYlslm bir and a arthrml~
hr. Ancak tam da bu nedenle, yapIlan yaymlar daha \;ok A vrupa insan 
Haklan Sozle~mesi ve onun uygulamasl boyutu ile smlrll kalmI~; ders 
kitabl niteliginde, alana ozgii ve kapsamh eserlerin saYIsl bir elin par
maklanm ge<;ememi~tir. Yine de, yapllan bu smlrh saylda yaym a<;lsm
dan bakhglmlzda bile, Tiirkiye'de insan haklan alamnda 25-30 yll 
once sine gore biiyiik bir a~ama kaydedildigini soylemek abarhh bir 
tespit olmayacakhr. Bu alanda verilen eserleri kronolojik bir bakl~ 
a<;lslyla degerlendirmek, bu tespitin yapllmasml kolayla~hracak bir 
yakla~lm bi<;imi olabilir. 

Insan haklan, pek <;ok Ulkede oldugu gibi Tiirkiye'de de onceleri bir 
i<; hukuk, anayasa hukuku sorunu olarak algllanml~hr. Bunun sonucu 
olarak da, bu alanda verilen ilk eserler konuyu anayasa hukuku bagla
mmda ele alml~hr. istanbul Universitesi Hukuk Fakiiltesi Kamu Hu
kuku Profesorii ilhan Akm tarafmdan yazllan ve ikinci basklsl 1968 
yllmda yapIlan "Temel Hak ve Gzgiirliikler" isimli kitap, bu yakla~Hm 
i<;erisinde yazllml~ eserlerden bir tanesidir. Tarihsel bir perspektiften 
farkh iilkelerde ve Osmanh'da kamu ozgiirliikleri kavrammm geli~im 
seyrini ortaya koyan bu eserde, yazarm oncelikli amaCl hak ve ozgiir
liiklerin farkh devlet diizenlerinde ne gibi degi~ikliklere ugradlklanm 
ana hatlanyla ortaya koyabilmek olmu~tur. Eserde yazar, bu alandaki 
verilerin tarihsel bir dokiimiinii yaparak insan haklan kavrammm ve 
yeni yeni olu~an insan haklan hukukunun kapsamlm belirlemeye 
<;ah~ml~ ve bugiin i\;in de hal a ge<;erliligini koruyan ve bu alanda yazan 
yazarlarca da benimsenen bir yontem geli~tirmi~tir. 

Gte yandan, insan haklannm giderek devletlerin i<; i~i olmaktan 
<;lkmasl, uluslararasl ve bolgesel diizeyde koruma mekanizmalan 

, Ara~t1rma Gorevlisi Ankara Universitesi Siyasal Bilgiler Fakultesi insan Haklan Merkezi. 
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ongoren antla:;;malann SaYlSlmn artmasl, zaman ic;erisinde konunun 
politika baglammda da ele a1mmasl gerekliligini 

dogurmu§tur. 

Ankara Universitesi Siyasal Bilgiler Faktiltesi Uluslararasl ili§kiler 
Boltimti'nde de bir donem ders kitabl olarak okutulan "insan Haklan
nm Uluslararasl Boyutlan" kitablyla Mtinci Kapani, i§te bu eksikligi 
gidermeyi amac;laml§hr. Kitabml iki ana boltime aYlfan Kapani, ilk 
boltimde "insan Haklanmn Uluslararasl Boyutlan" baf;lhgl altmda 
Birle§mi§ Milletler dtizeyinde hazlrlanan ikiz Sozlef;lmelere, bolgesel 
duzeyde Avrupa Insan Haklan Sozlef;lmesi ve Avrupa Sosyal SartI'na, 
Amerikan insan Haklan Sozlef;lmesi ve Afrika insan ve Halklann Hak
Ian Sarti ile Avrupa Gtivenlik ve if;lbirligi Konferansl (AGiK) belgelerine 
yer vermif;;tir. Bu bOltimti, insan haklan alamnda faaliyet gosteren belli 
baf;lh devlet dlf;ll uluslararasl kuruluf;llan tamtarak kapatan Kapani, 
boylelikle kitabm yazIllf;l amacma uygun olarak fazla teknik ayrmhya 
girmeden bu alana ilgi duyanlara genel bilgiler vermekle yetinmif;ltir. 
"insan Haklarma ilif;lkin Konular ve Sorunlar" baf;lhgml taf;llyan ikinci 
bOltimde ise yazar, konuya yaklaf;llmma da uygun olarak insan haklan 
He egemenlik, uluslararasl politika ve azgelif;lmif;llik gibi konularm 
baglanhsml irdelemif;ltir. 

Akm ve Kapani'nin eserlerinden sonra konunun c;ok boyutlulugu 
yazarlar tarafmdan daha iyi gortilmtif;l olacak ki, ozerk bir bilim dah 
olarak insan haklannm kapsamml ve slmrlanm ortaya koymaya c;ahf;lan 
eserler verilmeye baf;llanmlf;lhr. Bu dogrultuda yazllan ilk kitap ise, 0 
donem ic;in Ankara Universitesi Siyasal Bilgiler Faktiltesi insan Haklan 
Bilim Dah Ba§kam olan Prof. Dr. Tekin Akllhoglu tarafmdan yazllan 
"jnsan Hak1an -1- Kavramlar, Kaynaklar ve Koruma Sistemleri" 01-
mu§tur. AkIlhoglu ders kitabl olarak hazlrladlgl bu kitabmda, oncelikle 
baglmslz bir hukuk dah olarak insan haklanm kuran kavram ve kural
lan, bu kurallarm if;llevlerini ve bu dala egemen olan kendine ozgti 
yaklaf;llm bic;imini ortaya koymaya c;ahf;lmlf;ltIr. 

ilk basklSlm 1995 yllmda yap an ve f;lU an ic;in yeni basklsl bulunma
yan bu kitapta AkIlhoglu, baf;lta insan haklan hukukuna dair C;izdigi 
temel c;erc;eve ekseninde once bu hukuk dalmm ulusal ve uluslararasl 
kaynaklanm ortaya koymuf;l, daha sonra ise ulusal ve uluslararasl 
dtizeydeki koruma mekanizmalanm incelemif;ltir. Baglmslz bir disiplin 
olarak ins an haklarma dair kapsamh bir eser verme amaCl gtiden 
Akllhoglu, bu nedenle sadece Ttirkiye'nin taraf oldugu sozlef;lmeleri 
incelemekle yetinmemi~, aym zamanda bolgesel dtizeyde Amerikan 
Devletleri Koruma Sistemi'ne ve Afrika Sozlef;lmesi Sistemi'ne de kita
bmda kapsamh olarak yer vermi~tir. 
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UluslararaSI duzeyi ie; hukukla baglanhh olarak ele alan, insan hak
Ian hukukunun yam Slra uluslararasl ceza hukuku ve insancIl hukukun 
temel kavramlarma da yabancl dillerdeki karf;>1hklanna da yer vererek 
a<;;lklama getiren kitabm, "Smlrlama Sorunlan, Kuram ve Uygulama" 
baghgl ile ikinci bir cildinin de hazlrlanmasl dUl?unulmul?, ancak bu 
dUl?unce hayata gee;irilememil?tir. 

Bu alanda AkIlhoglu'ndan soma benzer bir yaklal?lm benimseyen bir 
diger yazar da ibrahim O. Kaboglu olmugtur. "insan Haklarmm Hu
kuksal Yaplsl" alt bal?hgml taglyan "Ozgurlukler Hukuku" adh kita
bmda yazar, bir anayasa hukuke;usu olmasmm da etkisiyle son ylliarda 
ie; hukukta insan haklarma ilil?kin kaydedilen gelil?meleri ayrmhh bir 
gekilde igleme imkam bulmul?tur. 

AkllllOglu gibi e;ahl?masmm en bagmda insan haklanna dair ozgiir
liik, egitlik ve insan onuru gibi eksen kavramlar uzerinden bu bilim 
dalmm ozerkligini kurgulamaya ve boylelikle de kendine has bir yakla
I?lm bic;imi ortaya koymaya e;aI!l?an yazar, Akllhoglu'ndan farkh olarak 
ise bir ders kitabl yazma kayglsl giitmemigtir. Kitabm bu kadar kolay 
okunur olmasl da yazann bu yaklai?lmma baglanabilir. 

Kitabml iki ana boliime aYlran yazar, ilk boliimde insan haklannm, 
kendi tabiriyle "ozgurliikler hukuku"'nun genel kuramml ortaya koy
maya e;ahgmlg, bunun ie;in de ozgurlukler hukukunun olul?umu baghgl 
altmda kUl?aklar smIflandlrmasmdan yararlanmll?tIr. ilk ana bolumde, 
ozgurlukler hukukunun hem ulusal hem de uluslararasl kaynaklanna 
ayrmtlh bir gekilde yer veren yazar, bu bolumde aynca slmrlandlrma 
sorununa ve ie; hukuktaki guvence mekanizmalan ile uluslararasl 
koruma sistemlerine de deginmigtir. Yazar, kitabm ikinci ana bolii
munu de bu slmflandlrmaya dayanarak kigisel ve siyasal haklar, ikti
sadi, sosyal ve kiiltiirel haklar ve dayaml?ma hakian baghklan altmda 
her bir hakkl ayn ayn ele alarak yazmlgtIr. Yazann her bir bolum ie;eri
sindeki ait baghklannsonunda, 0 konuya iligkin derinlemesine okuma 
yapmak isteyenlere bir kaynak<;;a sunmaSl da, kitabm bu alanda e;ah
ganlann igini kolayIal?tIracak bir bagka faydah yonu oImugtur. 

Benzer bir yaklaglm ile yazIlan ve bu alanda i<;;erik a<;;lsmdan en kap
samI! eser olarak nitelendirebilecek bir diger kitap ise, Prof. Dr. Meh
met Semih Gemalmaz tarafmdan yazIlan "Ulusalustii insan Hakian 
Hukukunun Genel Teorisine Girig" isimli kitaptIr. 

Gemalmaz bu kitabmda, Kabogiu ve AkIlhoglu'ndan farkh olarak, 
once ins an haldan kavrammm ve hukukunun dunya uzerindeki tarih
sel gelil?imini ve temellerini ayrmhh olarak ele aIm!I?, daha somasmda 
ise bu veriler uzerinden ulusalustii insan hakian hukukunun genel 
teorisini olul?turmaya <;;ahl?m1I?tIr. Bunun ie;in ilk baghkta Antik Yu-
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nan'dan giiniimiize tarihsel bir perspektif i<;erisinde dUf?iince, eylem ve 
kuram olarak insan haklarmm geli;;imini anlatan yazar, ikinci ba;;hkta 
ise insan haklan hukukunun gerek Milletler Cemiyeti donemindeki 
gerekse II. Diinya Sava~n sonrasmda Birle;;mi;; Milletler donemindeki 
olu;;umunu aktarmlf?hr. Yazar aynca bu alandaki diger kitaplardan 
farkh olarak kitabmm, "insan Haklan Kavrammm Temellendirilmesi" 
adml taf?lyan ii<;iincii ba;;hgl altmda "Kiiltiirel Gorecelilik-Kiiltiirel 
<::ogulculuk" tarhf?malanna da yer vermif?tir. 

Gemalmaz kitabmda aynca, diinya iizerindeki bolgesel koruma me
kanizmalanmn neredeyse tamamma dair ayrmtlh bilgiler vermi;;tir. 
Mevcut insan haklan kitaplarmdan farkh olarak Arap/islam <::evresi ve 
Asya-Pasifik BOlgesi'ne ilif?kin bilgilere de yer veren yazar, aynca 
geleneksel kiiltiir <;evreleri olarak nitelendirilen <::in, Japonya ve Hin
distan'daki insan haklan alglsl ile islam Ogretisi'nde insan haklan 
anlaY1f?ma dair bilgilere de kitabmda kapsamh olarak yer vermi;;tir. 
Diinya iizerinde tarihsel verilerin l anayasalar, yeri geldiginde yasalar, 
bildirgeler ve sozle;;meler iizerinden tam bir dokiimiinii yap an 
Gemalmaz'm kitabl, bir nevi insan haklan teorisinin geli;;im tarihi 
olarak da okunabilir. 

Her ne kadar insan haklannm kendine ozgii bir alan olarak kapsa
mlm tespit etmeye yonelik olsa da, bunu diger yazarlardan farkh olarak 
hukuksal metinler iizerinden de gil de konuyu daha <;ok diif?iinsel, 
toplumsal ve siyasal boyutlanyla degerlendirerek yapmaya <;ah;;an 
yazarlar da bulunmaktadlr. 

Bu yazarlardan biri olan Prof. Dr. AmI <::ec;en, "insan Haklan" adml 
ta;;lyan kitabmda, bu yakla;;lm tarzml benimsemi;;tir. ins an haklarmm, 
demokrasi, devlet, ekonomi, kiiltiir, hukuk ve politika ile olan ilif?kisini, 
ayn ayn alt ba;;hklarda inceleyen <::e<;en, boylelikle konuya degif?ik 
a<;llardan yaklaf?arak bir biitiinsellik yakalamaYI ama<;lamlf?hr. Diger 
yazarlardan farkh olarak, insan haklannmhukuk otesinde de temelleri 
bulundugunu gostermesi a<;lsmdan <::e<;en'in bu yaklaf;nml faydah olsa 
da, yazann <;ahf?maSI bu haliyle, bu alandaki diger eserlere klyasla 
yiizeysel kalmaktan kurtulamamaktadlr. 

Yazmm baf?mda da belirtildigi iizere, son yillarda insan haklan ala
nmda C;lkmu;; kitaplar daha c;ok A vrupa insan Haklan Sozle;;mesi iize
rine odaklanml;; bulunmaktadlr. Bunun dlf?mda Tiirkiye'nin taraf 
oldugu diger bolgesel ve uluslararasl koruma mekanizmalan, yazarlar
dan gereken ilgiyi gorememektedir. Bu nedenle 2004 yllmda Prof. Dr. 
Mesut Giilmez tarafmdan yazllan "Birlef?mif?Milletler Sisteminde insan 
Haklannm Korunmasl" adh eser bu alandaki bOf?lugu doldurmak iizere 
atIlmlf? onemli bir adlm olarak nitelendirilebilir. Ancak yine de hala, 

200 



Turkiye'de insan Haklan Ala11lnda Yazzlnll~ EserIer 

ozerk bir disiplin olarak insan haklanm kuramsal boyutu ile birlikte 
irdeleyen ve dtinya tizerindeki koruma sistemlerine kar~ala;;hrmah 

olarak yer veren kapsamh eserlere olan ihtiya~ devam etmektedir. 

Hukuk, sosyoloji, felsefe, tarih gibi farkh disiplinlerin kav;;ak nokta
smda yer alan insan haklan a1am, uluslararasl ili;;kiler disiplininin de 
konulan arasmda yer almaktadlr. Gerek ikinci Dtinya Sava;;l soma·· 
smda ulusal mekanizmalann yetersizligi kar;;1Smda insan haklanna 
ili;;kin uluslararasl antla;;malarla olu;;turulan ulustistti koruma sistem
lerinin uluslararasl hukukun bir par~asml olu;;turmasl, gerekse bu 
antla;;malann uygulanmasmm dev1etlerarasl ili;;kilerin konusunu 
olu;;turmasl nedeniy1e insan haklan, uluslararasl ilif;>kiler disiplini ile 
yakm bir ili;;ki i~erisindedir. Bu nedenle, ozellikle uluslararasl ili;;kiler 
disiplini i~erisinde ve uluslararasl hukuk baglammda, insan haklan 
hukuku egitimine yer verilmesi ve bu egitimin alana ozgli ve kapsamh 
bir kaynaga dayanmasl, uluslararasl ili;;kiler disiplininin teori ve pratigi 
a~lsmdan da olduk~a faydah olacakhr. 
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