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İSTİKLAL MARŞI 
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; 
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. 
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; 
O benimdir, o benim milletimindir ancak. 

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal! 
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal? 
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. 
Hakkıdır Hakk'a tapan milletimin istiklal. 

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşanın. 
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşanın! 
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşanın. 
Y ırtanm dağlan, enginlere sığmam, taşanın. 

Garbın af"akını sarmışsa çelik zırhlı duvar, 
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. 
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, 
Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar? 

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın; 
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. 
Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın; 
Kim bilir, belki yann, belki yarından da yakın. 

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı: 
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. 
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: 
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. 

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? 
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda! 
Canı, cananı, bütün vanmı alsın da Huda, 
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. 

Ruhumun senden İlahi, şudur ancak emeli: 
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. 
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli-
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. 

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım, 
Her cerihamdan İlahi, boşanıp kanlı yaşım, 
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na'şım; 
O zaman yükselerek arşa değer belki başım. 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal! 
Olsun artık dökülen kanlanmın hepsi helal. 
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal; 
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet; 
Hakkıdır Hakk'a tapan milletimin istiklal! 

Mehmet .Akif ERSOY 



Mustafa Kemal Atatürk

     GENÇLİĞE HİTABE

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet 
muhafaza ve müdafaa etmektir. 

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli 
hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrumetmek isteyecek dâhilî ve 
hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa 
mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân 
ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette 
tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada 
emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz 
vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları 
dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten 
daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar 
gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri 
şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u 
zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk 
istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki  
asil kanda mevcuttur.







SUNU 

"Eğitim" kavramı yaşam boyu süren çok önemli bir etkinliktir. Eğitim 

süreci ilk çağlardan beri sürekli olarak gelişim göstermektedir. 

Teknolojinin gelişim göstermesiyle birlikte, yeni bilgi ve iletişim 

teknolojileri eğitim sürecinde hızla kullanılmaya başlanmıştır. 

Günümüzde pek çok problemin çözümünde eğitimin etkin bir 

şekilde kullanılması gereklidir. Pek çok çaba ve çözümün içinde bilişim 

teknolojisi, geleneksel araçlar arasından sıyrılarak öne çıkmaktadır.  öne 

çıkan bu teknolojiyle birlikte gelişen ve önemini giderek artıran 
yöntemlerden birisi de yer, zaman, yaş sınırlaması olmayan uzaktan 

eğitimdir. 

Uzaktan eğitim yolu ile eğitim görmekte olduğunuz Açık Öğretim 

Lisesi'nde, Genel Müdürlük olarak sizlere sunduğumuz hizmetlerden 

birisi de ders kitaplarımızdır. Uzaktan eğitim ilkerine uygun olarak 

hazırlanan bu ders kitabı lise müfredat programlarına uygun olarak 

hazırlanmaktadır. Hazırlanan bu ders kitabı müfredat programlarında 

meydana gelen değişikliklere uygun olarak yenilenmekte ve 

güncellenınektedir. 

Bu ders kitabından yaralanacak olan öğrencilerimize başarılar dili-

yor, ders kitabının hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür 

ediyoruz. 



Açık Öğretim Okulları Daire Başkanlığı
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A. TEMELKAVRAMLAR
Sevgili öğrenciler; bu başlık altında, hak, özgürlük, eşitlik, insan haklan, temel

haklar, adalet, hukuk ve devlet kavramlarının anlamlarını öğreneceksiniz. Sayılan bu 
kavramlar "Demokrasi ve İnsan Haklan Dersi"nin özünü oluşturmaktadırlar. Bu nedenle 
bu kavramları iyi anlamanız ve anlamlandırmanız başarınız açısından son derece 
önemlidir. Ne var ki bu kavramlar kestirme bir tariften çok ayrıntılı bir tartışmanın 
konusudurlar. Bu nedenle burada verilen sınırlı tanımlarla yetinmemeli başka 
kaynaklara başvurarak kendinizi geliştirmelisiniz. Sözü edilen bu kavramlar 
birbirleriyle ilişkilidirler ve ancak birbirleriyle açıklanabilirler. Devlet kavramını 
bilmeden hukuk kavramını, hukuku anlamadan da hak, adalet, özgürlük kavramlarını 
anlayamazsınız. Bu nedenle çalışmaya devlet kavramından başlamanız daha yararlı 
olacaktır. 

Tüıklye Cumhuıtyeli 
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Resim 1. 1: Tapu senedi taşınmaz bir malın kullanma hakkının kime ait olduğunu gösterir 

1. Hak, Özgürlük ve Eşitlik Kavramları
Bir hukuk düzeninin öznesi kişidir. Yani hukuk düzeni, kişilerin birbirleriyle ve 

devletle olan ilişkilerini düzenler. Hukuk açısından kişi iki türlüdür. Birincisi gerçek 
kişiler. Sağ doğmuş olmak kaydıyla her insan hukukun öznesi olan gerçek bir kişidir. 
Hukuk düzeni açısından ikinci kişi de tüzel kişilerdir. Tüzel kişiler ya bir kanunla ya da 
kanunun verdiği bir yetkiye dayanılarak: oluşturulabilirler. Başta devlet olmak üzere, 
kamu kurum ve kuruluşları, vakıflar, dernekler, siyasi partiler, ticari kuruluşlar vb. birer 
tüzel kişidir. Tüzel kişiler, kamu tüzel kişileri ve özel hukuk tüzel kişileri olarak ikiye 
ayrılırlar. 
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Hak; belli bir hukuk düzeni içerisinde, hukuk kurallarının kişilere belli yönde 
davranmaya izin vermesi, belli şeyleri istemeye yetkili kılmasıdır. Söz gelimi açık 
lisede okuyan bir öğrenci, bütün kredilerini tamamladıktan sonra diploma almaya hak 
kazanır. Herhangi bir konuda mağdur olan birisi mahkemeye dava açarak 
mağduriyetinin giderilmesini isteme hakkına sahiptir. 

Haklar yürürlükteki hukuk düzenine bağlı olarak toplumdan topluma, 

zamandan zamana değişebilir. 

Söz gelimi Osmanlı Devleti'nde ve Cumhuriyetin ilk yıllarında kadınlara seçme 
ve seçilme hakkı verilmemişken, 1934 yılında çıkartılan bir yasayla Türk kadınlarına 
seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. 

Hak kavramının ayrılmaz bir parçası da sorumluluktur. Kişilerin bir takım 
haklara sahip olması bu hakların gerçekleşmesi için başka kişilere ve devlete birtakım 
ödev ve sorumluluklar yükler. Söz gelimi kişilerin sağlık hakkından gerektiği gibi 
yararlanabilmesi, devlete, sağlıkla ilgili politikaları doğru oluşturma, sağlıkla ilgili 
gerekli yatırımları yapma, sağlık çalışanlarına görevlerini hizmetin 
gereklerine uygun olarak yapma sorumluluğunu yükler. Temiz bir çevrede yaşama 
hakkı, kişilere, çevreyi kirletmeme, yerel yönetimlere, çevrenin temiz kalması için 
gerekli çalışmaları yapma sorumluluğunu yükler. Herkesin sorumluluğunu 
gerçekleştirmediği bir yerde hiçbir kimsenin hakkı gerçekleşmez. Hak aynı zamanda 
bazı yükümlülükler doğurur. Söz gelimi alacaklıya alacağını isteme hakkı tanıyan 
hukuk kuralı, borçluya borcunu ödeme yükümlülüğünü de içerir. Hak, ödev ve sorumluluk 
kavramları 1982 Anayasası'nın ikinci bölümünde "Temel Haklar ve Ödevler" 
başlığıyla birlikte ele alınmış, "Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve 
diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva eder." ifadesiyle sorumluluk 
kavramının önemi vurgulanmıştır. 

Hak ve yetki kavramları çoğunlukla birlikte adlandırılmakla, birbirlerinin yerine 
kullanılmakla ve birbirleriyle açıklanmakla birlikte aralarında bazı farklar bulunmaktadır. 
Yetki, kamu gücünün kullanılmasından kaynaklanır. Örneğin polis, "Polis vazife ve 
Salahiyet Kanunu"nun kendine verdiği yetkiye dayanarak "gecikmesinde sakınca 
bulunan hallerde" hiçbir makamdan izin almadan konutları arayabilir. Zabıta görevlisi 
ilgili mevzuatın kendine verdiği yetkiye dayanarak gıda satan ya da üreten işletmeleri 
denetleyebilir. Sağlığa uygun olmadığını tespit ettiği işletmeleri geçici olarak kapatabilir. 
Cumhurbaşkanı uygun bulmadığı kanunları yeniden görüşülmek üzere TBMM'ye geri 
gönderme yetkisine sahiptir. Burada Cumhurbaşkanı, polis ya da zabıta görevlisi 
yetkisini kamu gücünden almaktadır. Kamu adına bir eylemde bulunmaktadır. Halbuki 
hak durumdan doğar. Sağ olarak doğmuş olmak kişiye miras hakkı verir. Herkes özel 
yaşamının gizliliğine saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Yukarıda verilen 
örneklerde "hak"yerine "yetki", "yetki"yerine "hak" ifadeleri kullanılırsa anlamda bir 
bozulma olduğu açıkca görülür. Örneğin "miras yetkisi" ve "konut arama hakkı"ndan 
bahsedilemez. 
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3. Egemenlik: Devletin varlık koşullarından biri de egemenliktir. Egemenlik 
devletin sınırsız ve koşulsuz bir bağımsızlığa sahip olması, ülke içinde kendine rakip 
başka bir gücün bulunmaması, uluslararası alanda ise diğer devletlerle eşit iradeye sahip 
olması demektir. 

Yukarıda da ifade edildiği gibi insan toplumsal bir varlıktır. İnsan toplumları 
insanların bir araya gelmeleri sonucu oluşmuş bir kalabalık, sayısal bir çokluk değildir. 
Toplumu oluşturan bireyler belli bir amaç için bir araya gelirler ve sürekli bir ilişki 
içindedirler. Birbirinin varlığından haberdar birden fazla kişinin belli bir amaçla bir 
araya gelmesine sosyal ilişki denir. İnsanlar arası ilişkiler gelişigüzel değil belli kurallar 
çerçevesinde gerçekleşir. Yani sosyal ilişkileri düzenleyen birtakım kurallar vardır. 
Birbirleriyle yakından ilişkili olan bu kurallar, ahlak kuralları, din kuralları, gelenekler, 
örfler ve hukuk kurallarıdır. Sosyal ilişkileri düzenleyen kurallar arasında hukuk kuralları 
ayrıcalıklı bir yere sahiptir. 

Hukuk hak kelimesinin çoğuludur. Haklar anlamına gelir. Hukuk bir devlette 
tüzel ya da gerçek kişilerin birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini adalete uygun olarak 
düzenler. Kişilerin sahip oldukları hak ve yükümlülüklerin sınırlarını çizer. 

Hukuk kurallarının varlık nedeni kamu düzeninin sağlanması ve 
sürdürülmesidir. 

Kişilerin ne zaman, nerede ve nasıl davranacaklarını belirleyen hukuk kurallarının 
olmadığı bir insan toplumunda kargaşa egemendir. İnsanlar arasındaki ilişkileri 
düzenleyen diğer sosyal ilişki kuralları toplumsal düzeni sağlamada yetersiz kalır. Çünkü 
bu kurallar hem kişiden kişiye değişir, hem de yaptırım güçleri zayıftır. Herkesin ahlak 
anlayışı, gelenek ve görenekleri farklı olabilir. Üstelik ahlaka ve geleneklere aykırı 
davranışlarda bulunanlara uygulanan yaptırımlar ayıplama ve kınama şeklinde 
olduğundan kişilerin olumsuz davranışlarını engellemede yetersiz kalabilirler. Halbuki 
hukuk kuralları kamu gücü tarafından korunan güçlü yaptırımlar içerirler. Bu 
yaptırımlar, özgürlüğü kısıtlayıcı ya da mali yaptırımlar şeklinde olabilir. Hukuk kural
larını çiğneyenler devletin güvenlik güçlerini ve adli makamlarını karşılarında bulurlar. 

Hukuk kuralları anayasa, yasa, tüzük, yönetmelik, yönerge ve genelge olarak 
sıralanırlar. Mahkemelerce daha önce verilen kararlar da hukuk kurallarının bir 
parçasını oluşturur. Eğer bir anlaşmazlık konusunda yazılı bir hüküm yoksa toplumda 
geçerli olan örf ve adetler de anlaşmazlığın çözümünde etkili olur. Alt kademedeki bir 
hukuk kuralı da bir üst kademedekine uygun olmak zorundadır. 

Kanunlar yasa koyucu tarafından kabul edilir. Kanunların nasıl uygulandığını 
gösteren tüzükler Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanır. Fakat Bakanlar Kurulu 
tüzükleri hazırlarken devletin en yüksek danışma organı olan Danıştayın da görüşünü 
almak zorundadır. Daha alt kademedeki hukuk kuralları bakanlıklar tarafından 
hazırlanır. 
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Türkiye Cumhuriyeti devlet sisteminin dayandığı temel esaslar; 

• Atatürk Milliyetçiliği ve Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlılık,
• Dünya milletler ailesinin eşit bir ferdi olma,
• Çağdaş uygarlık düzeyini yakalama,
• Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olması,
• Kuvvetler ayrılığı,
• Üniter devlet yapısı ve laiklik,
• Temel hak ve hürriyetlerin kullanılması önündeki engellerin kaldırılması,
• Yurtta ve dünyada barış,
• Hukukun üstünlüğüdür.

Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet yapısı Anayasanın "Birinci Kısmında" yer alan 
on bir maddede şekillenmiştir. 1982 Anayasası'nın 1. maddesi devletin şeklini, 
2. maddesi Cumhuriyetin niteliklerini, 3. maddesi devletin dilini, bayrağını, milli
marşını ve başkentini belirlemiştir. 4. maddede ilk üç maddenin değiştirilemez ve
değiştirilmesi teklif edilemez olduğunu hükme bağlamıştır. Anayasanın 5. maddesi
devletin amaç ve görevlerini belirtir. 6. madde egemenlik hakkının kime ait olduğunu
ve nasıl kullanılacağını belirler. 7, 8 ve 9. maddelerde devletin organları sayılmıştır. 10.
madde kanun önünde eşitliğe yer vermiş, 11 .madde ise Anayasanın üstünlüğünü ve
bağlayıcılığını hükme bağlamıştır. Kitabınızın sonunda Ek 1 'de 1982 Anayasası'nın
"Birinci Kısmı" verilmiştir. Bu kısmı inceleyerek Devletimizin dayandığı esasları
öğrenınız.

2. Laik Devlet ve İnsan Hakları

Laik sözcüğü Latince laicus kökünden gelmektedir. Kelime anlamı bakımından 
ruhani olmayan, dine dayanmayan, dünyevi gibi anlamlar içermektedir. Kavramsal 
anlamı bakımından laiklik bir devlet ve hukuk sistemini ifade eder. Laikliğin ifade ettiği 
devlet sisteminin ne olduğunu, hangi esaslara dayandığını, insan hakları ve demokrasi 
açısından öneminin neler olduğunu ifade etmeden önce, laikliğin bir devlet sistemi 
olarak ortaya çıkmasında etkili olan gelişmelere değinmek yararlı olacaktır. 

Orta Çağda Hristiyanlık dini ve bu dini kendi dünyevi çıkarlarını gerçekleştirmek 
amacıyla kullanan bir ruhban sınıfı Batı dünyasında iki başlı bir yönetimin oluşmasına 
yol açmıştı. Bu yönetimlerden biri kral tarafından yapılan dünyevi yönetim, diğeri 
kilise tarafından yapılan ruhani yönetimdi. "Sezar'ın hakkı Sezar'a, Tanrının hakkı 
Tanrıya" ifadesi bu iki başlılığı açıklamak için kullanılan bir deyimdir. 

Bu iki başlı yönetimde kral ve kilise kendi güçlerini ve hükümranlık haklarını 
arttırmak için bir mücadeleye girişmiş, halk ağır vergiler altında ezilmiş ve pek çok 
savaş yaşanmıştır. Özellikle Almanya'da kilise aşırı lüks peşine düşmüş ve bu lüksün 
bedelini karşılayabilmek için halktan ağır vergiler toplama yoluna gitmiştir. Kilise bir 
taraftan halktan topladığı vergilerle lüks içinde yaşarken bir taraftan da halka gereksiz 
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A. DEMOKRASİ DÜŞÜNCESİNİN GELİŞİMİ VE DEMOKRASİ 
KAVRAMI 

Bugün dünyanın bütün dillerinde kullanılan ve evrensel bir anlam ve değer 
kazanmış olan demokrasi sözcüğü kökeni itibariyle Eski Yunancadan gelir. Eski 
Yunancada "demos" sözcüğü halk, "krasi" sözcüğü ise iktidar ya da egemenlik 
anlamına gelmektedir. Bu doğrultuda demokrasi sözcüğü "halk iktidarı", "hak 
egemenliği" anlamlarına gelmektedir. Antik Yunanda belli bir siyasal rejimi ifade eden 
demokrasi sözcüğü özellikle Atina'da ve diğer Yunan şehir devletlerinde uygulanan 
yönetim biçimini anlatmak için kullanılır. 

Demokrasi kavramı bugünün dünyasında hemen her yerde bir özlemi, 
vazgeçilmez bir ideali temsil etmektedir. Bazı marjinal gruplar hariç hiçbir kimse ya da 
grup demokrasiye karşı kayıtsız ya da karşı bir tutum takınmamaktadır. Dolayısıyla 
demokrasi özlemi ya da bu özlemin bir süreç içinde gerçekleştirilmesi anlamına gelen 
demokratikleşme talebi, paylaşılan bir evrenselliği ortaya koymaktadır. Fakat bir ideali, 
bir özlemi dile getiren bu sözcüğü tanımlamaya gelince bazı güçlükler ve sorunlar 
ortaya çıkmaktadır. Bir taraftan bir ideali dile getirmesi bakımından evrensel niteliğe 
sahip olan demokrasi, diğer taraftan uygulamaları yönüyle yöreseldir. Toplumdan 
topluma, kültürden kültüre farklı bir biçimde yorumlanıp uygulanabilmektedir. 

Demokrasinin "sosyal demokrasi", "sanayi demokrasisi", "iktisadi demokrasi" 
gibi başka anlam ve anlatımları olsa da burada üzerinde durulan siyasal demokrasidir. 
En basit ve yalın anlamıyla "siyasal demokrasi" "halk egemenliği", "egemenliğin halka 
ait olması" anlamına gelmektedir. ABD eski başkanlarından Lincoln tarafından yapılan 
ve bugün de geçerliliğini koruyan tanıma göre ise "demokrasi siyasi iktidarın toplumda, 
toplum için, bizzat toplum tarafından kullanılmasıdır." Fakat demokrasi kavramı 
hakkında ciltler dolusu kitaplar yazılmış olmasına rağmen demokrasinin tam olarak 
tanımlanması imkansızdır. Üstelik demokrasinin tam olarak tanımlanması onu bir ideal 
olmaktan çıkartıp, bir ideolojiye dönüştüreceğinden istenmez. 

Bugün Batı ülkelerinde ve Türkiye'de demokratik siyasal sistemin üzerinde 
anlaşılmış olan temel ilkeler aşağıdaki noktalar etrafında toplanmaktadır: 

a) Devlet başlı başına bir amaç değil, bazı amaçlara ulaşmak için bir araçtır. 
"Demokrasilerde devletin başlıca amacı, ayırımsız biçimde insanın dolayısıyla da 
toplumun mutluluğunu sağlamaktır." Bu doğrultuda devlet bireylere kapasitelerini 
kullanma, ilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda kendilerini geliştirme ve bu doğrultuda bir 
yaşam sürme imkanı verir. 

b) Bütün demokrasilerde insanlar doğuştan birtakım vazgeçilmez ve devredilmez
haklara sahiptirler. İnsan Haklan Evrensel Bildirgesi ve diğer uluslararası belgelerde 
belirlenen ve ırk, cinsiyet, sınıf, mezhep vb. ayrımı olmaksızın herkesin sahip olduğu 
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bu hakların kullanılması yönündeki bütün engellerin kaldırılması demokrasinin en 
temel görevlerinden biridir. 

c) Demokrasi bireysel özgürlüğü korur ve geliştirir. Demokrasilerde bireyi ön 
plana çıkaran, bireyin doğuştan özgür olduğu düşüncesidir. Elbette bu sınırsız bir 
özgürlük değildir. Bireylerin sahip oldukları özgürlükler başkalarının özgürlükleriyle 
sınırlıdır. 

d) Demokrasilerde insanlar yasalar önünde ve kamu hizmetlerinden yararlanma 
bakımından eşit sayılırlar. İnsanlar arasında çeşitli nedenlerle mutlak bir eşitlik olmasa 
da kamu hizmetlerine katılma, kamu hizmetlerinden yararlanma ve yasalar karşısında 
bireyler eşit muamele görürler. 

e) Demokrasi insan aklına inancı esas alır. Bu doğrultuda demokratik bir 
yönetimde bireylerin kendi genel sorunlarını algılayacak ve bunları rasyonel 
yöntemleri kullanarak çözecek bilgi ve kabiliyete sahip oldukları düşüncesi egemendir. 
Ya da bireylerin bu niteliklere sahip olarak yetiştirilmeleri ve eğitilmelerinin sağlan
ması demokratik bir yönetimin en temel görevlerinden biridir. 

f) Demokrasi çoğunluğun yönetimine dayanır. Fakat bu çoğunluğun bütün 
isteklerinin ve taleplerinin karşılanması demek değildir. Demokrasi azınlığın haklarının 
korunmasını da gerektirir. Sayılan ne denli az olursa olsun çoğunluktan farklı 
düşünenlerin haklı ve gerçekleştirilebilir talepleri göz ardı edilmez. 

g) Demokrasi halkın egemenliğine dayanır. Halkın egemenliği önündeki bütün 
engellerin kaldırılması demokrasinin en temel görevidir. Siyasal gücün kullanılmasının 
yönetilenlerin isteklerine dayalı olması demokrasinin vazgeçilmez bir koşuludur. 
Hükümetin siyasal gücünün anayasa ile sınırlandırılması demokrasinin bir gereğidir. 

h) Demokraside kuvvetler aynını esastır. Yasama, yürütme ve yargı organları 
birbirlerinin alanlarına müdahale edemeyecek biçimde ayrılmışlardır. 

ı) Demokrasi temsil esasına dayanır. Bugünün toplumlarında halkın doğrudan 
yönetime katılması mümkün olmadığından halk kendisini yönetecek olanları kendi 
eliyle seçer. Bu durum siyasal partileri demokrasinin vazgeçilmez bir aracı olarak 
ortaya çıkarır. 

Demokrasi bağlamında dikkat edilmesi gereken bir nokta da demokrasinin 
bireyin sosyal gerçekliğinden yalıtılarak yalnızca bir hükümet biçimi olarak 
görülemeyeceğidir. Demokrasi bir hükümet biçimi olmanın ötesinde, bir yaşayış 
biçimi yani bir tür yaşam felsefesidir. 

Nihayet demokrasi insana bir değer olarak önem veren ve ınsan kişiliğinin 
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Antik Yunanda başlayan demokrasi Antik Roma'da giderek önemini kaybetmeye 
başlamıştır. Gerek Cumhuriyet döneminde gerekse onu izleyen İmparatorluk 
döneminde Roma'nın yönetimi eşitlik ve katılıma açık olmamış, bir aristokrasi (seçkin
ler yönetimi) olmuştur. 

Tüm Orta Çağ boyunca imparatorluklar hüküm sürmüştür. Zaman zaman 
imparatorlukların zayıflaması feodal yönetimleri ortaya çıkarmıştır. Orta Çağ boyunca 
hüküm süren devletlerin hemen tamamı teokratik bir temele dayanmıştır. Bu dönemde 
demokrasi (İtalya'da kurulan bazı kominler hariç) hiç uygulanmamıştır. 

Batıda 15.yüzyıldan itibaren ortaya çıkmaya başlayan Rönesansla birlikte yeni 
bir aydınlanma ortaya çıkmaya başlamıştır. Rönesans yeniden doğuş demektir. Burada 
yeniden doğan; akla, eleştiri ve sorgulamaya dayalı yeni bir insan, devlet, din ve evren, 
anlayışı ortaya koyma çabasıdır. Rönesans 'la birlikte Orta Çağın dine dayalı, insan 
devlet ve doğa anlayışı sarsılmaya başlamıştır. 

Rönesans felsefesi ilk önce insan anlayışı üzerinde durmuştur. İnsan nedir? 
İnsanın bu dünyadaki yeri ve amacı nedir? Soruları cevaplandırılmaya çalışılmıştır. 
Hümanizm adı verilen bu akım laik bir kültür ortaya koymayı amaçlamıştır. 
Hümanizmin öncülerinden sayılan Petrarca (1304-1374) insan için en yüksek değer 
ruhunun bağımsızlığı ve özgürlüğüdür der. İtalyan düşünürü Machiavelli (1469-1527) 
canlı bir doğa gücü olan insanın temel içgüdüsünün egemen olmayı istemek olduğunu 
savunur. Roterdamlı Erasmus (1469-1538) dönemin dogmalarını alaycı bir üslupla 
eleştirerek laik bir dünya görüşünü ortaya çıkartır. 

İnsan anlayışına bağlı olarak toplum ve devlet anlayışlarında da değişiklikler 
olmuştur. Bu dönemde din devleti ya da ümmet anlayışı yerine laik temele dayalı ulus 
devlet fikri ön plana çıkmaya başlamıştır. Ulus devlet ve devlete dayalı hukuk fikrinin 
mimarı Machiavelli'dir. J. Bodin'de Machiavelli gibi mutlak monarşiye dayalı ulus 
devleti savunmakla birlikte hukuk ve ahlak kurallarının hükümdarın otoritesini 
sınırlaması gerektiğini söyler. Liberal devlet anlayışının öncüsü sayılan H. Groteus 
(1583-1645) doğal hukuk kavramını ortaya atmıştır. Ona göre devlet, insanlar arasında 
doğal olarak var olan hukuk sistemini korumak için vardır. Fakat hukukun sınırı 
devlette bitmez, devletler arası geçerliliğe sahiptir. Groteus bu düşünceleriyle uluslar
arası hukukun mimarı kabul edilir. T. Morus (1480-1535) ve T. Campenella 
(1568-1636) adalet ve eşitliği gerçekleştiren ütopya devletler hayal ederler. 

Rönesansta doğa anlayışında da yenilikler olmuştur. N. Cusanus (1401-1464) 
evrenin sürekli gelişen sonsuz bir varlık olduğunu ileri sürmüştür. Copernic (1473-1543) 
yer merkezci evren tasarımı yerine güneş merkezli evren tasarımını getirmiştir. 
Kopemik sistemine dayalı bir dünya görüşünü geliştiren G. Bruno (1548-1600) 
kiliseye karşı geldiği için yakılmıştır. Kepler (1571-1630), Galilei (1564-1642) ve 
Newton (1643-1727) Kopemik sistemini bilimsel temeller üzerine oturtmuşlardır. 
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F. Bacon (1561-1626) doğaya egemen olmak için onu tanımak gerektiğini fakat aklın 
ön yargılar nedeniyle bunu başarmakta güçlük çektiğini söyler.

Rönesansla birlikte din anlayışında da değişmeler olmuştur. M. Lutter ( öl. 1517) 
kilisenin yarattığı yozlaşmayı ortadan kaldırmak için uğraşmış, tanrı ve kul arasına 
kimsenin giremeyeceğini savunmuştur. Stoa anlayışına dayalı bir akıl ve doğa dini 
ortaya koyma çabaları da olmuştur. J Bodin, ve Charbury (1581-1648) bu anlayışın 
başlıca öncüleridir. 

Rönesansla başlayan aydınlanma düşüncesi artarak devam etmiş ve 17-18. yy. 
olgunluk seviyesine ulaşmıştır. Bu dönemde T. Hobbes (1588-1679) ve J. Locke 
(1632-1704) liberal devlet ve doğal hukuk anlayışını geliştirdiler. J. Locke'a göre insanlar 
salt insan olmaları nedeniyle doğuştan bazı haklara sahiptiler. Bu hakların başında yaşama 
hakkı ve mülkiyet hakkı gelir. Dönemin düşünürlerinden Montesquieu (1689-1755) 
kuvvetler ayrılığı düşüncesini ortaya atarak devletin mutlak gücünü kişi hak ve 
özgürlükleri karşısında sınırlandırmayı hedefledi. Fransız düşünürü J.J. Rousseau 
toplumsal sözleşme anlayışını savunarak demokrasi fikrini geliştiren düşünceler ortaya 
koydu. 

Resim 2.2: J. J. Rousseau (solda), Montesquieu (ortada) ve J. Locke demokrasi düşüncesinin 

gelişimine önemli katkılar sağlamış düşünürlerdir. 

Yukarıda sayılan düşünceler somut sonuçlarını 12 Haziran 1776'da ilan edilen 
Virginia Haklar Bildirgesiyle verdi. Bu bildirgede insanların doğuştan bazı haklara 
sahip oldukları güçlü bir şekilde dile getiriliyordu. Hemen sonra 4 Temmuz 1776 
Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi, 1789 Amerikan Anayasası ve 1789 Fransız İnsan ve 
Yurttaş Hakları Bildirgesi'nde bu haklar tekrar edildi. Bu tarihlerden sonra pek çok 
ülkenin anayasasında bu haklar yer almaya başladı. 

18. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Amerika'da temsili demokrasi gelişmeye
başladı. Siyasi partiler ortaya çıktı. Oy hakkının genişletilmesi için mücadeleler verildi. 







" On sekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşı milletvekili  seçilebilir."
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En az ilkokul mezunu olmayanlar, kısıtlılar, yükümlü olduğu askerlik hizmetini 
yapmamış olanlar, kamu hizmetinden yasaklılar, taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya 
daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar; zimmet, ihtilas, irtikap, 
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz 
kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmi' ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet 
sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik 
suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar, affa uğramış olsalar bile milletvekili 
seçilemezler. 

Hakimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yükseköğretim 
kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu üyeleri, kamu kurum ve 
kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi 
niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ve Silahlı Kuvvetler mensupları, görevlerinden 
çekilmedikçe, aday olamazlar ve milletvekili seçilemezler." 

Cumhurbaşkanı seçilebilmek için ise milletvekili seçilebilmek ıçın gerekli 
şartların yanında kırk yaşını doldurmuş olmak ve yüksek öğrenim görmüş olmak 
şartları aranır. Milletvekilleri Cumhurbaşkanlığı için aday olabilirler. Milletvekili 
olmayanlar ise Meclis üye tamsayısının en az beşte birinin yazılı önerisiyle aday 
gösterilebilirler. Bir kimse, iki defa Cumhurbaşkanı seçilemez. 

2. Siyasal Partiler

Siyasi partiler günümüzde siyasi rejimlerin en önemli unsurlarıdır. "Siyasi parti 
üyelerinin düşünce ve menfaatlerini gerçekleştirmek için iktidarı kısmen ya da 
tamamen elde etmek amacıyla siyasi hayata katılan teşkilatlanmış bir gruptur." Siyasi 
partilerde süreklilik, ülke çapında tam bir örgütlenme, iktidarı kullanma isteği ve seçim 
yoluyla halk desteğini alma çabası vardır. 1982 Anayasası siyasi partileri "demokratik 
siyasi hayatın vazgeçilmez unsurları" olarak nitelemiştir. Fakat Anayasada siyasi 
partinin tanımı yapılmamıştır. Siyasi partilerin tanımı "Siyasi Partiler Kanunu"nda 
yapılmıştır. Kanuna göre "Siyasi partiler; Anayasa ve kanunlara uygun olarak; 
milletvekili ve mahalli idareler seçimleri yoluyla, tüzük ve programlarında belirtilen 
görüşleri doğrultusunda çalışmaları ve açık propagandaları ile milli iradenin oluşmasını 
sağlayarak, demokratik bir devlet ve toplum düzeni içerisinde ülkenin çağdaş 
medeniyet seviyesine ulaşması amacı güden ve ülke çapında faaliyet göstermek üzere 
teşkilatlanan tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardır" 

Yukarıdaki tanımlardan da anlaşılacağı gibi siyasi partilerde iktidarı elde etme 
çabası vardır. Bu çaba siyasi partileri diğer siyasi oluşumlardan ayıran önemli bir 
farklılıktır. Modem anlamda siyasi partiler 19.yy. da önce ABD'de sonrada İngiltere'de 
ortaya çıkmışlardır. 

Ülkemizde çok partili siyasal hayata 1945 yılından sonra geçilmiştir. Siyasi 
partilere ilişkin esas ve usuller 1982 Anayasası ve bu Anayasaya uygun olarak 
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Sened-i ittifak 
Osmanlı merkezi yönetiminin gucunun giderek zayıflaması İmparatorluk 

toprakları içindeki bazı hanedan üyeleri ve ayanların kendi topraklarında adeta 
bağımsız bir biçimde, başlarına buyruk olarak hareket etmelerine neden olmuştu. Bu 
durumu ortadan kaldırmak amacıyla Padişah 11. Mahmut döneminde Sadrazam Alemdar 
Mustafa Paşa'nın çabalarıyla bazı ayan ve hanedan üyeleriyle Devlet arasında Ekim 
1808'de Sened-i İttifak adı verilen bir belge imzalanmıştır. Ahlaki ve dini yaptırımından 
başka hiçbir bağlayıcılığı olmayan bu belge, pratikte hiç uygulama alanı olmasa da 
Osmanlı Devleti'nde padişahın yetkilerini sınırlayan, padişahı belli yönde davranmaya 
zorlayan ilk belge olması açısından Türk Anayasacılık hareketlerinde önemli bir yere 
sahiptir. 

Resim 2. 7: Mustafa Reşit Paşa 

Gülhane Hattı Hümayunu 
3 Kasım 1839'da Padişah Abdülmecit döneminde Mustafa Reşit Paşa'nın 

katkısıyla bir bildiri hazırlanmıştır. Gülhane Hatt-ı Hümayunu adı verilen bu belgenin 
hazırlanmasında ve kabul edilmesinde Batılı büyük devletlerin yanı sıra Batıda eğitim 
görmüş ve yenileşme isteği duyan Osmanlı aydınlarının da payı vardır. Bu ferman ile 
Osmanlı topraklarında yaşayan Müslüman ve gayrimüslimlere eşit haklar tanınması, 
herkese can, mal, ırz ve namus güvenliği sağlanması, vergi, askerlik ve yargı 
alanlarında yeni düzenlemeler getirilmesi ön görülmüştür. Belgenin önemi Padişahın 
yetkilerini tek taraflı olarak kısıtlayacağına söz vermesinden kaynaklanmaktadır. Bu 
dönemde İslam hukuku yanında Batı hukukuna ait kurum ve kurallar da oluşmaya baş-
lamıştır. 

Islahat Fermanı 

Batılı Devletlerin baskı ve dayatmaları sonucunda 1856 yılında kabul edilen 
Islahat Fermanı gayrimüslimlerle Müslümanlar arasında hak, vergi, askerlik, eğitim, 
kamu hizmetlerine katılma gibi konulardaki farklılığı ortadan kaldırmak istemiştir. 
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Resim 2.9: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk binası 

1921 Anayasası 

TBMM açılışından dokuz ay sonra bir Anayasa yaparak yürürlüğe koydu. 1921 

tarihinde yayınlanan "Teşkilat-ı Esasi Kanunu" 24 maddeden oluşuyordu. 21 Anayasası 

güçler birliğine dayalı bir meclis hükümeti sistemini benimsemiştir. Hükümet meclis 

içinden seçiliyordu ve meclis başkanı hükümetin de başkanı oluyordu. Anayasa 

egemenliğin millete ait olduğu ve egemenliğin meclis eliyle kullanılacağı anlayışını 

benimsemişti. Bu anayasada yargıdan bahsedilmemiş, padişahlık ve hilafet sorunu 

çözüme kavuşturulmamıştır. Anayasa' da hak ve özgürlüklere yer verilmemiştir. 

1 7 
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Resim 2.10: Misak-ı millt sınırlan içinde vatan bir bütündür.
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2. Eğitimsizlik

İnsan haklan yalnızca yasal düzenlemeler yoluyla gerçekleşmez. İnsan hakları
ancak insanların bunları bilmesi ve onları kullanma ve koruma bilincine varması 
sonucu gerçekleştirilebilir. İnsan haklan bilgisi doğuştan gelmez, ancak bunlar 
öğretilirse bilinir. Öğretilmeden bu haklara saygı gösterilmesi de beklenemez. Bir 
"insan hakkı" olarak "insan hakları eğitimi" de demokrasinin olmazsa olmaz 
koşullarından biridir. Bugün demokratik yönetimlerde insan haklarının 
gerçekleşmesinin önündeki en büyük engellerden biri de eğitimsizliktir. 

Kendi haklarını kollama ve başkalarının haklarına saygılı olma bilinci kişilere 
ancak eğitim yoluyla kazandırılabilir. Eğitimli insanlar hakları çiğnendiğinde tepki 
gösterebilirler. Eğitimli kamu görevlileri de yasalara ve adalete uygun davranır, 
hizmette ayrımcılık yapmazlar. Eğitimli insanlar çevreyi korur, başkalarını rahatsız 
etmezler. Eğitimli insanlar ülkelerinin geleceği ile ilgili çözümler üretebilir ve siyasal 
tercihlerini kullanırken ülke çıkarlarını korurlar. 

Siyasal bir sistem olarak demokrasinin uygulanması hoşgörüye (tolerans) bağlıdır. 
Tolerans bir duygu, düşünce, eylem ya da fikre saygı göstermekten çok bunlara sahip olan 
kişilerin haklarına saygı göstermek olarak anlaşılabilir. 

Hoşgörü sahibi olan kişi kendinden farklı inanç, kanaat ve fikirlere sahip olan 
kişilere saygıyla yaklaşır. Bu kişilerin haklarını kullanmasına engel olmaz." Fakat tole
rans sınırsız değildir. Başkalarının haklarını ortadan kaldırmaya yönelik davranışlar hoş 
görülemez. Kişilerin tolerans kazanabilmesi, hoşgörülü kişiler olabilmesi, genel olarak 
bir etik eğitimi ile ilgilidir. Hoşgörü kültürü kişilere eğitim yoluyla kazandırılabilir. 
Hoşgörüsüzlüğün egemen olduğu toplumlarda kavga ve kargaşa hakimdir. 

3. Devletin Ekonomik Olanakları

Devletin ekonomik olanaklarının yetersiz olması da demokrasi ve insan
haklarının gerçekleşmesinin önündeki önemli engellerden biridir. Devletin eğitime, 
sağlığa, istihdam oluşturacak yatırımlara vb. yeterli kaynak aktaramaması ülke 
insanlarının bazı temel haklarının gerçekleşmesini imkansız kılar. 

4. Kamu Düzeni ve Temel Haklar Arasındaki Dengenin Kurulamaması:

Bazen bir ülkede Anayasa ile vatandaşlara verilmiş olan temel hak ve hürriyetler
çeşitli çevrelerce kamu düzenini bozmak, Anayasal düzeni ortadan kaldırmak, ülkeyi 
bölmek ve parçalamak, ülkede istikrarsızlık ve terör ortamı yaratmak amacıyla 
kullanılmak istenebilir. Devlette böyle durumlarda demokrasiyi zedeleyen temel hak ve 
özgürlükleri ortadan kaldıran tedbirlere başvurabilir. Bazen de devlet toplumsal olayları 
bastırmak için insan haklarına aykırı yöntemlere başvurabilir. Devletin, diğer bir 
değişle devlet erkini elinde bulunduranların bu türden olaylar karşısında bilinçli olması 
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A. İNSAN HAKLARININ KORUNMASI

1. İnsan Haklarının Uluslararası Koruma Altına Alınması ve Sonuçları
Hatırlayacağınız gibi insan haklan düşüncesinin geçmişi çok eskilere gitmektedir.

17- 18. yüzyıllarda sistemli bir düşünce haline dönüşen insan hakları, doğal hukuk
anlayışına dayanmıştır. İnsanın doğuştan bazı haklara sahip olduğu düşüncesi,
toplumsal mücadelelerinde sonucunda oluşan belgelerde yer almaya başlanmıştır.
1689 "İngiliz Haklar Bildirgesi", 1776 "Virginia Haklar Bildirgesi", 1789 "Amerikan
Anayasası", 1789 "Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi" insan haklarına yer
veren ilk yazılı ulusal belgelerdendir. Bu belgelerin hepsi evrensel değer taşımakla
birlikte uygulaması açısından ulusal etkiye sahiptir. İnsan hakları konusunda örnek
olan bu belgelerin de etkisiyle daha sonra pek çok ülkenin anayasasında insan
haklarına yer verilmeye başlanmıştır. Genellikle "yaşama hakkı", "mülkiyet hakkı",
"düşünce hürriyeti", "din ve vicdan hürriyeti", "seçme ve seçilme hakkı" gibi klasik
haklar 19. yy. sonları ile 20. yy. başlarında pek çok ülkenin ulusal hukukunda koruma
altına alınmıştır.

20.yy'ın ilk yarısında yaşanan iki büyük savaş; 1. Dünya Savaşı ve II. Dünya
 Savaşı, insan haklarını ulusal düzeyde korumanın yeterli olamayacağını, insan haklan 
ihlallerini ortadan kaldırmayacağını açıkça gösterdi. il. Dünya Savaşında milyonlarca 
insan öldü. Ölenlerin çoğu cephe gerisindeki kadın ve çocuklardan oluşuyordu. Bu 
savaşta toplu katliamlar yapıldı. İnsanlara, insanlık dışı işkenceler uygulandı. Bütün 
bunlar insan haklarının uluslararası düzeyde korunması gerektiği düşüncesini 
güçlendirdi. 

Resim 3.1: il. Dünya Savaşı büyük çapta insan hakları ihlallerine yol açmıştır. 
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Bunlardan ilki Uluslararası bildirgelerdir. Uluslararası bildirgeler, bildirgeye taraf 
devletler için bağlayıcı hükümler içermezler. Bildirge ile sağlanan hakların korunması için 
herhangi bir denetim mekanizması ve yaptırım organı öngörülmemiştir. Bildirgeler 
daha çok yol gösterici ve tavsiye niteliğindedir. Birleşmiş Milletler örgütü tarafından 
kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi bu tür bir korumaya örnektir. 

İkinci koruma türü ise Uluslararası antlaşmalardır. Uluslararası antlaşmalar 
onaylandıklarında taraf devletler için bağlayıcı bir nitelik kazanırlar. Taraf devletler 
sözleşme hükümlerini iç hukuklarına aktararak antlaşmanın gereğini yapmak 
zorundadırlar. Sözleşmenin gereğini yapmayan devletler için çeşitli yaptırımlar 
öngörülmüştür. Avrupa Konseyi'nce kabul edilen Avrupa Çocuk Hakları Sözleşmesi 
bu tür korumaya örnek gösterilebilir. 

Uluslararası koruma mekanizmasının işletilmesi için iki temel dayanak vardır. Bu 
dayanaklardan biri hem bir uluslararası organizasyona dahil olan hem de bu organizasyon 
tarafından hazırlanan bir antlaşmaya taraf olan devletler için uygulanan denetimdir. 
Buna "sözleşme-içi" denetim adı verilir. Diğer denetim türü de bir antlaşmaya taraf 
olmayan fakat antlaşmayı hazırlayan uluslararası organizasyona üye olan devletler için 
uygulanan denetimdir. Buna da "sözleşme-dışı" denetim adı verilir. 

Sözleşme-içi Denetim 

Bu denetim, en güçlü ve rahat uygulanabilen bir mekanizmadır. Çünkü denetlenmesi 
gereken devlet "taraf devlet" statüsündedir. Yani bu devlet, sadece sözleşmeyi oluşturan 
uluslararası kuruluşun bir üyesi olmakla kalmamış; aynı zamanda sözleşmeye imza 
atmıştır. Fakat bazı zamanlarda sözleşmenin ilgili devletçe onaylanmış olması yeterli 
olmayabilir; sözleşmeyle oluşturulmuş denetim organının yetkisinin de kabul edilmiş 
olması gerekir. 

Sözleşme-dışı Denetim 

Burada denetim, sözleşmenin onaylanmasından bağımsız olarak yani 
denetlenecek devletin sözleşmeyi imzalamasa da sözleşmeyi hazırlayan uluslar arası 
organizasyona üye olmasına dayanılarak yapılır. İlgili devlet, uluslararası örgütün kuruluş 
belgesini (Anayasa, Antlaşma ya da Statüsünü) kabul etmişse, artık "üye devlet"tir. Üye 
devlet insan haklarını ihlal ederse uluslararası organizasyona üye diğer devletlerin 
siyasi yaptırımlarıyla karşılaşır. Üyeliğinin düşürülmesi ya da askıya alınması gibi 
yaptırımlar devreye girer. 
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Ulusal düzeyde faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri; 

İnsan Hakları Derneği: İnsan Haklan Derneği, 98 insan haklan savunucusu 

tarafından 17 Temmuz 1986 tarihinde kuruldu. İnsan Haklan Derneği 34 şubesi ve 

yaklaşık 16 bin üyesi olan hüküm et dışı bir kuruluştur. 

Türkiye İnsan Hakları Vakfı: Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), İnsan 

Hakları Derneği ve 32 insan haklan savunucusu aydın tarafından 1990 yılında 

Ankara'da kurulmuştur. Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Türk Medeni Kanunu'na göre 

kurulmuş, hükümet dışı ve bağımsız bir kuruluştur. Türkiye İnsan Hakları Vakfı 

çalışmalarını Türkiye Cumhuriyeti hükümeti tarafından imzalanmış olsun ya da 

olmasın bütün uluslararası sözleşmeler ışığında yürütmektedir. 

Helsinki Yurttaşlar Derneği: Helsinki Yurttaşlar Derneği, temel hak ve özgürlük

ler, barış, demokrasi, çoğulculuk alanlarında çalışmalar yapan bir sivil toplum 

kuruluşudur. 

Siyasi partiler, hükümet ve devletlerden bağımsız olarak çalışan Helsinki 

Yurttaşlar Derneği uluslararası sözleşmelerle belirlenen barış, insan haklan, çevreyi 

tahrip etmeyen bir ekonomi, demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi evrensel değerlerin 

hayata geçirilmesini hedeflemiştir. 

Türk Demokrasi Vakfı: Türk Demokrasi Vakfı, 20 Şubat 1987'de bir grup 

siyasetçi, işadamı, akademisyen ve gazeteci tarafından kurulmuştur. Vakıf, sınırlı ve 

seçkin üyelere sahiptir. Amacı, demokrasiyi sistem olmasının ötesinde, yurt çapında bir 

kültür ve yaşam şekli haline getirmektir. 

Mazlumder : İnsan Haklan ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği, 28 Ocak 

1991 tarihinde 54 kişi tarafından Ankara'da kuruldu. Daha çok MAZLUMDER kısa 

adıyla tanınmaktadır. Mazlumder, hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm insanların insan hak 

ve özgürlüklerinden yararlanmasını sağlamak için kurulmuştur. 
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Ç. GÜNÜMÜZDE İNSAN HAKLARININ KORUNMASI KONUSUNDA 
DEMOKRASİLERDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR 

Bugün bütün dünyada en gelişmiş demokrasilerde bile insan haklarının korunması 
konusunda çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunların sebeplerinden bazıları 
şunlardır: 

1. Uluslararası terör
Günümüzde artarak devam eden terör eylemleri, insan haklarının gerçekleştirilmesinde

en büyük engellerden biridir. Geçmiş yıllarda özellikle geri kalmış ve gelişmekte olan 
ülkelerde etkili olan terör olayları, günümüzde gelişmiş devletlere de sıçramış 
durumdadır. Terör eylemleri ile karşılaşan ülkeler, insan haklarını ortadan kaldıran, 
baskıcı ve antidemokratik yöntemler kullanarak terör eylemlerini ve terör eylemlerinin 
doğuracağı zararı ortadan kaldırmaya çalışmaktadır. 

Resim 3.5: Bazı ülkelerin uluslararası terör eylemlerini engelleme çabaları insan hakları

 ihlallerine dönüşebilmektedir. 

2. Hızlı Toplumsal Değişme
Toplumsal değişme bütün toplumlar için değişmez bir gerçektir. Her toplum zaman

içinde değişir. Günümüzde bilimsel ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak çok hızlı bir 
toplumsal değişme yaşanmaktadır. Binaların, ulaşım ve iletişim araçlarının, şehirlerin, 
giyim kuşamın, beslenme alışkanlıklarının her geçen gün hızla değişmesine karşın 
bunların kullanılmasını düzenleyen toplumsal kuralların, ahlak anlayışlarının, hukuk 
kurallarının bu hızlı değişime anında cevap verememesi çeşitli insan hakları ihlallerine 
dönüşebilmektedir. İnternet üzerinden işlenen suçlar ya da fikir ve sanat eserlerinin 
korsan yolla çoğaltılıp dağıtılması bunun tipik örnekleridir. 
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Resim 3.7: Gelişmemiş ülkelerde görülen hızlı nüfus artışı insan haklarının gerçekleştirilmesini 

güçleştirir. 

5. Savaşlar

Savaşlar da geniş çapta insan hakları ihlallerine yol açmaktadır. Bugün dünyanın

çeşitli bölgelerinde devam eden savaşlar ve iç çatışmalar insanların ölmelerine ya da 

açlık ve kıtlık içinde korku ve panikle yaşamalarına neden olmaktadır. 

Resim 3.8: Savaşlar ve iç karışıklıklar insan hakları ihlallerine yol açar. 
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A. ATATÜRK İNKILABININ DÜŞÜNSEL TEMELLERİ

1. Aydınlanma Kavramı
Aydınlanma bireylerin ya da toplumların günlük yaşamı düzenleyen kuralları,

devletin işleyişine ilişkin yapıları akla, özgür düşünceye, eleştiri ve sorgulamaya daya
narak oluşturmalarıdır. Eğer bir toplum akılla değilde dogmalarla ve geçerliliğini yitir
miş toplumsal kurallarla yönetiliyorsa karanlığın içinde olduğu söylenebilir. 

Fransız düşünürü Oguste Comte (Ogüst Komt) insanlığın gelişimi açısından üç 
evreden bahseder. Bunlar "metafizik evre", "teolojik evre" ve "pozitif evre"dir. 
Metafizik evrede insanlar olayları gerçeküstü birtakım olgularla açıklamaya 
çalışmışlardır. Her şeyde büyülü, tılsımlı bir taraf görmüşlerdir. Teolojik evrede olay
ları dine dayandırmışlardır. Pozitif evreye ulaştıklarında ise akıl ve deneyle anlamaya 
çalışmışlardır. 

Akıl insanlara doğruyu göstermede yeterli bir kuvvettir. Eğer insanlar akıllarını 
kullanabilirlerse ulaşacakları tek bir yer vardır. O da gerçek ve doğrudur. Sokrates 
"aklın yolu birdir" der. Ancak insanlar akıllarını her zaman kendileri kullanmazlar. 
Çoğu zaman akıllarını otoritelere teslim etmişlerdir. Frances Bacon (Fransız Beykın) bu 
otoriteleri insan aklının kıramadığı putlara benzetir. Bu putlar aklın doğru çalışmasına 
engel olur. Aklın doğru çalışmasına engel olan putların çoğu toplumsal değer 
yargılarından gelir. Toplumca doğru kabul edilen şeyleri hiç düşünmeden peşin bir 
hükümle kabul etmek insanı yanlışa götürür. 

Alman filozofu Kant' a göre aydınlanma insanın aklını kendinin kullanmaya 
başlamasıdır. İnsan her dönemde aklını kendine rehber yapmamış çoğu defa toplumda 
hazır bulduğu gelenek, görenek ve dini dogmalara sarılmıştır. 

İlk Çağ Yunan düşüncesi, genelde eleştiri, araştırma ve sorgulamaya açık aydınlık 
bir dönemdi. Bu dönemin ardından gelen Orta Çağda insanlar eleştiri ve sorgulamadan 
uzaklaşmış bunun yerine dogmalara sarılmışlardır. 

Batıda 15. yüzyıldan itibaren Rönesans adı verilen yeni bir dönem ortaya 
çıkmaya başladı. Rönesans yeniden doğuş demektir. Rönesansla yeniden doğan Antik 
Çağın eleştirici ve sorgulayıcı tutumudur. Rönesansın etkisiyle Batıda aydınlık bir 
döneme girildi. Bu aydınlanma 18. yüzyılda en parlak dönemine ulaştı. Aydınlanmanın 
etkisiyle Batıda toplumsal bir dönüşüm yaşandı. Bilim ve teknolojide baş döndürücü 
gelişmeler sağlandı. İnsana verilen değer arttı. Siyasal alanda gelişmeler sağlandı. Halk 
egemenliğine dayalı yönetimler ortaya çıkmaya başladı. Kısaca bu aydınlanmanın 
etkisiyle Batıda her alanda hızlı bir gelişme yaşandı. 

Osmanlı devleti Batı'da Rönesansla başlayan değişimi yeterince takip edememiştir. 
Batı'nın ürettiği teknik araçları satın alarak kullanmış, Batı'dan teknik elemanlar getirerek 

•
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toplumlardan daha üst bir aşamadır. Bir insan topluluğunun millet sayılabilmesi için 
ortak bir geçmişe sahip olmaları gerekir. Milleti oluşturan insanlar birlikte yaşama 
konusunda samimi bir istek duyarlar. Geçmişten gelen mirasın korunması ve 
sürdürülmesi için amaç birliği etmişlerdir. 

Mustafa Kemal Atatürk bir sözünde "Millet; dil, kültür ve düşünce bağı ile 
birbirine bağlı vatandaşların oluşturduğu bir siyasi ve sosyal topluluktur." diyerek 
milletin tanımını yapmıştır. 

Millete aitlik duygusu, bir toplumda insanları birbirine bağlayan en güçlü bağlardan 
biridir. Bu duygunun oluşturduğu birlik ve beraberlik ruhunun zayıf olması bir devletin 
geleceğini tehlikeye sokar. Bir süre önce komşumuz Irak'ta meydana gelen ve basın 
yayın organlarından takip ettiğimiz gelişmeler bunun en büyük kanıtıdır. Irak halkının 
Irak vatandaşı olarak birlikte yaşama bilincine sahip olamaması, çeşitli gruplara ayrılması 
ve aralarında üstünlük mücadelesine girmesi sonucu milyonlarca insan yaşamını 
yitirmiştir. 

Atatürk'te mim mücadelenin mim egemenlik ruhundan kaynaklandığını ve güç 
aldığını ifade etmiştir. Bir konuşmasında "Ben 1919 senesi Mayısı içinde Samsun'a 
çıktığım gün elimde maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız Türk Milletinin asaletinden 
doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu 
mim kuvvetle, bu Türk Milletine güvenerek işe başladım" diyerek bu gerçeğe işaret 
etmiştir. 

1961 Anayasası'nın "Başlangıç" kısmında "Bütün fertlerini, kaderde, kıvançta 
ve tasada ortak, bölünmez bir bütün halinde, mim şuur ve ülküler etrafında toplayan ve 
milletimizi, dünya milletleri ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olarak mim 
birlik ruhu içinde daima yüceltmeyi amaç bilen Türk Mimyetçiliğinden hız ve ilham 
alarak" ifadesi kullanılarak millete aidiyet duygusuna vurgu yapılmıştır. 

Atatürk Türk milleti gerçeğinin belli bir ırkın, bir dinin, bir mezhebin 
üstünlüğüne dayanmadığına inanıyordu. Bir konuşmasında"Türkiye Cumhuriyetini 
kuran Türk halkına Türk milleti denir." diyerek bu düşüncesini açıkca ifade etmiştir. Bu 
sözlerden de anlaşılacağı üzere Atatürk'ün mimyetçilik anlayışı Türk halkının bütün 
kesimlerini kuşatan, birleştirici ve bütünleştirici bir mimyetçilik anlayışıdır. Türk mil
letinin bir mensubu olabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye 
Cumhuriyeti 'nin gelişmesi, yücelmesi için samimi gayret içinde olmak yeterlidir. 

1982 Anayasası 'nın "Başlangıç" kısmında" ... Atatürk'ün belirlediği 
milliyetçilik anlayışı ve O' nun inkılap ve ilkeleri doğrultusunda; ... " ifadesine yer 
verilerek Atatürk milliyetçiliğine vurgu yapılmıştır. Anayasanın Türk vatandaşlığını 
düzenleyen 66. maddesinde "Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes 
Türktür." denilerek Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı doğrultusunda Türk vatandaşlığı 
tanımı yapılmıştır.



Resim 4. 2: Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
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vaziyetini anlamayışımızdır. Fikrimiz, düşüncemiz, tepeden tırnağa kadar medeni 
olacaktır. Şunun bunun sözüne ehemmiyet vermeyeceğiz. Bütün Türk ve İslam 
alemine bakın; düşüncelerini, fikirlerini medeniyetin emrettiği değişiklik ve 
yükselmeye uydurmadıklarından ne büyük felaket ve ıstırap içindedirler. Bizim de 
şimdiye kadar geri kalmamız, en nihayet son felaket çamuruna batışımız bundandır. 5-
6 sene içinde kendimizi kurtarmışsak zihniyetlerimizdeki değişmedendir. Artık dura
mayız. Mutlaka ileri gideceğiz; çünkü mecburuz. Millet açıkça bilmelidir, medeniyet 
öyle kuvvetli bir ateştir ki, ona kayıtsız olanları yakar, mahveder. İçinde bulunduğumuz 
medeniyet ailesinde layık olduğumuz yeri bulacak ve onu koruyacak ve yükselteceğiz. 
Refah, mutluluk ve insanlık bundadır." sözleriyle çağdaş dünyaya ayak uydurmanın 
önemini belirtiyordu. 

Atatürk'ün çağdaşlık anlayışı taklitçilik değildir. Atatürk'ün "Biz, Batı 
medeniyetini bir taklitçilik yapalım diye almıyoruz. Onda iyi olarak gördüklerimizi, 
kendi bünyemize uygun bulduğumuz için, dünya medeniyet seviyesi içinde benimsiyoruz." 
sözleri bu gerçeği en iyi biçimde anlatmaktadır. 

Atatürk'ün inkılapçılık ilkesi çağdaşlaşmayı devam ettirmek için bütün Atatürk 
ilkelerinin yaşama geçirilmesidir. Çağın ihtiyaçlarına cevap verebilen sürekli 
gelişmeye ve değişmeye elverişli bir toplumsal yapının oluşturulabilmesi ancak çağın 
gereklerine uygun kurum ve kuralların oluşturulması ile mümkündür. 

Atatürk'ün inkılapçılık ilkesi sayesinde Türkiye Cumhuriyeti hızlı bir değişim ve 
dönüşüm içine girdi. TBMM'nin kurulması ve Hilafetin kaldırılması, cumhuriyet yöne
timinin benimsenmesi Atatürk inkılaplarının başlangıcını ve temelinin oluşturur. Daha 
somaları hukuki alanda değişik düzenlemeler gidilmiş, kadınlara seçme ve seçilme 
hakkı verilmiş, kılık kıyafette, ölçü sisteminde, eğitim sisteminde kısaca toplumsal 
yapının her alanında hızlı bir değişime gidilerek Türkiye Cumhuriyetine çağdaş bir 
kimlik kazandırılmıştır. 

C. ATATÜRK'ÜN SÖYLEV VE DEMEÇLERİNDE DEMOKRASİ VE 
İNSAN HAKLARI 

Mustafa Kemal Atatürk konuşmalarında yazılarında ve söyleşilerinde demokrasi 
ve insan hakları konusuna pek çok defa değinmiştir. Atatürk'ün demokrasi ve insan 
hakları konularındaki düşünce ve görüşlerine bundan önceki konularda yer verilmiştir. 
Aşağıda Atatürk'ün demokrasi ve insan haklarıyla ilgili söylediği birkaç söz yorumsuz 
olarak verilmiştir. 

Atatürk egemenliğin halka ait olması gerektiğine inanıyordu. Bir konuşmasında 
"Toplumda en yüksek hürriyetin en yüksek eşitlik ve adaletin devamlı şekilde sağlanması 
ve korunması ancak ve ancak tam ve kat'ı manasıyla milli egemenliğin kurulmuş 
bulunmasına bağlıdır. Bundan ötürü hürriyetin de, eşitliğin de, adaletin de dayanak 
noktası milli egemenliktir. Toplumumuzda, devletimizde hürriyet sonsuzdur. Ancak 
















































































