
B
u kitap, ‹stanbul Bilgi Üniversitesi ‹nsan Haklar› Hukuku Uygula-

ma ve Araflt›rma Merkezi’nin, “‹nsan Haklar› Hukuku Çal›flmala-

r›” dizisi içinde yay›mlanan beflinci kitab›. Ayn› dizi içinde, bundan ön-

ce, Raija Hanski ve Martin Scheinin taraf›ndan derlenen ve ilk kez Fin-

landiya’da yay›mlanan Leading Cases of the Human Rights Commit-

tee bafll›kl› kitab›n, ‹nsan Haklar› Komitesi’nin Emsal Kararlar› bafll›-

¤›yla Türkçe çevirisi1 de yay›mlanm›flt›. Böylece iki kitab›n, ayn› konu-

nun farkl› yanlar›n› tamamlayan bir bütün oluflturdu¤u söylenebilir.

Bu sayede, Birleflmifl Milletler insan haklar› sisteminin en önem-

li insan haklar›n› koruma mekanizmalar›ndan “1966 Sözleflmeleri”

bünyesinde yer alan ‹nsan Haklar› Komitesi’nin, hem kendisine yap›-

lan baflvurular nedeniyle verdi¤i emsal kararlar›, hem de Medeni ve Si-

yasi Haklara ‹liflkin Uluslararas› Sözleflme’nin kapsad›¤› hak ve özgür-
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lükler konusunda, bu Komite’nin kabul etti¤i tüm Genel Yorumlar’›n

Türkçe çevirileri, tam metin olarak Türkiye hukuk literatürüne kazan-

d›r›lm›fl oluyor. Bu kitapta, ayr›ca, Birleflmifl Milletler sisteminin di¤er

temel nitelikte bir insan haklar› belgesi olan Ekonomik, Sosyal ve Kül-

türel Haklara ‹liflkin Uluslararas› Sözleflme’de yer verilen hak ve öz-

gürlükler konusunda, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komite-

si’nce kabul edilen tüm Genel Yorumlar’›n Türkçe çevirileri de, tam

metin olarak ilk kez yay›mlan›yor.

Türkiye hukuk kurumlar› ve insan haklar›n› korumak için faali-

yette bulunan çevreler, 1980’li y›llar›n ikinci yar›s›nda uluslararas› in-

san haklar› hukukunun iç hukukta uygulanmas› konusuyla yüzleflmifl-

ti. Türkiye’nin, Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi’yle kabul edilen “bi-

reysel baflvurular› kabul etme yetkisi”ni tan›mas›yla, Avrupa insan

haklar› sisteminin standartlar› ve Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkeme-

si’nin içtihad›, Türkiye hukuk ö¤retimi ve hukuk uygulamas›n›n da ay-

r›lmaz bir parças› haline geldi.

Birleflmifl Milletler insan haklar›n› koruma sisteminin temel bel-

geleri olan “1966 Sözleflmeleri”, Türkiye bak›m›ndan, 23 Aral›k 2003

tarihinde yürürlü¤e girdi. Bu geliflmeyle birlikte, art›k bu sözleflmele-

rin de, Türkiye hukuk hayat› içinde bir yer kazand›¤› söylenebilir.

2006 y›l› içinde, Medeni ve Siyasi Haklara ‹liflkin Uluslararas› Sözlefl-

me’ye Ek ‹htiyari Protokol’ün Türkiye taraf›ndan onaylanmas›yla,2

Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi yoluna paralel olarak, bu mekaniz-

man›n da, Türkiye’deki baz› fiil ve ihmaller nedeniyle do¤abilecek fli-

kâyetler konusunda bir hak arama yolu oluflturaca¤› söylenebilir.

Bir ülkedeki hukuk düzeninin sa¤lad›¤› olanaklar sayesinde, o

ülkedeki kiflilerin haklar›n› korumaya yönelik araçlar›n say›s›n›n art-

mas›, elbette sevindirici bir geliflmedir. Ancak, bu do¤rultudaki gelifl-
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melerden etkili bir biçimde yararlanabilmek için, hem bu koruma me-

kanizmalar›n›n iflleyifli, hem de bu sayede oluflmufl uluslararas› uygu-

lama birikiminin de, hukuk ö¤retimi ve uygulamas›n›n bilgi da¤arc›¤›-

na dahil edilmesi gerekir.

‹nsan haklar› konusunda düzenlenen uluslararas› andlaflmalar

birer “yaflayan belge” olma karakterine sahip kabul edilir. Bu, o bel-

gelerin, gelene¤e uygun bir biçimde, bir önsöz ve maddeler halinde ka-

leme al›nm›fl metinlerinin ötesinde, uygulanmalar›yla ortaya ç›kan ve

geliflen hukukun da dikkate al›nmas›n› gerektirir.

Bir devletin, iyiniyetle uyma yükümlülü¤ü alt›na girdi¤i bir and-

laflmaya, ahde vefa (pacta sund servanda) ilkesi ba¤lam›nda hukuki

bir etki kazand›rabilmesi için, onun, kendi hukuk düzeni içinde dikka-

te al›n›r ve uygulanabilir olmas› önemlidir. Ancak, özellikle uluslara-

ras› hukuk düzeni içinde oluflturulmufl insan haklar›n› koruma meka-

nizmalar›n›n iflleyiflini izlemek ve bundan kaynaklanan tüm ürünler-

den yararlanmak, bir ülke hukukçular› ve uygulamac›lar› için her za-

man çok kolay olmayabilir. Çünkü böyle bir çaba, herfleyden önce, ya-

banc› dillerdeki bu belgelere eriflme sorunuyla karfl›lafl›r. Bu nedenle,

insan haklar› alan›nda çal›flan akademik kurumlar›n, hem hukuk hem

de dil bak›m›ndan gerekli özeni ortaya koyan çal›flmalar›n›n, bu soru-

nu aflmada önemli bir sorumluluk oluflturdu¤u kan›s›nday›m.

‹stanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde 2000 y›l›ndan beri faali-

yette bulunan, ‹nsan Haklar› Hukuku Uygulama ve Araflt›rma Merke-

zi’nin bu anlay›flla sürdürdü¤ü yay›n çal›flmalar›nda, insan haklar›n›n

korunmas›na iliflkin yap›sal ve usuli mekanizmalara iliflkin konular

öncelikli bir yer tutuyor. Çünkü bir demokraside, insan haklar›n›n ko-

runmas› ve gelifltirilmesi çabalar›n›n, hangi güçlendirme mekanizmala-

r› sayesinde ve nas›l etkili k›l›nabilece¤ini incelemek, hukukun öncelik-

li bir ifllevi olmak zorundad›r. Merkez, hem hükümet kurulufllar›, hem

de toplumsal örgütler ve meslek kurulufllar›yla birlikte gerçeklefltirdi¤i

insan haklar› e¤itimi çal›flmalar› ve araflt›rma projeleriyle de, bu anla-

y›fl› etkili k›lmaya büyük önem veriyor.

Bu kitap, Birleflmifl Milletler insan haklar› sisteminin iki önem-
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li denetim organ›n›n, ilgili olduklar› sözleflmelerin konu ve amac›na

iliflkin, di¤er bir deyiflle bu sözleflmelerden do¤an hukuki yükümlülük

çerçevesinin belirginlefltirilmesine yönelik hukuki bir rehber niteli¤in-

dedir. Bu nedenle, hukuk, insan haklar› ve sosyal bilimlerin di¤er alan-

lar›nda çal›flan veya bu alanlara ilgi duyan herkes için yararl› bir bafl-

vuru kayna¤› olaca¤›ndan eminim.

Bu kitab›n böyle bir niteli¤e sahip olmas›nda, hiç kuflkusuz,

onun Türkiye’de yay›mlanabilir hale gelmesi için çal›flanlar›n katk›s›

baflta geliyor. ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin uluslara-

ras› hukuk ve insan haklar› hukuku Araflt›rma Görevlisi Lema Uyar,

bu kitapta yer verilen tüm metinlerin derlenmesi, çevirisi ve yay›ma

haz›rlanmas›n› büyük bir özenle, adeta bir kuyumcu sabr›yla gerçek-

lefltirdi. Lema Uyar’›n, uzman bir hukukçu olmas›n›n yan›s›ra, hukuk

e¤itimi öncesinde ‹ngiliz Dili ve Edebiyat› e¤itimini tamamlam›fl bir

hukukçu olmas›n›n, bu kitab›n de¤erini daha da artt›raca¤› kan›s›nda-

y›m ve kendisine teflekkür ederim. ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nla-

r›’n›n yöneticisi Fahri Aral, bu çal›flmada da, bir yay›n›n do¤um heye-

can›n› ve coflkusunu bizimle hep paylaflt›¤› için, kendisi ve yay›nevi

ekibine teflekkür ederim. 

Prof. Dr. Turgut Tarhanl›
‹nsan Haklar› Hukuku Uygulama ve

Araflt›rma Merkezi Müdürü / ‹stanbul Bilgi Üniversitesi
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B
irleflmifl Milletler ‹nsan Haklar› Komitesi (Human Rights Commit-

tee) ve Birleflmifl Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar

Komitesi’nin (Committee on Economic, Social and Cultural Rights)

Genel Yorumlar›’n› içeren bu kitap  iki bölümden oluflmaktad›r.

Kitab›n ilk bölümü ‹nsan Haklar› Komitesi’nin 1981 y›l›ndan

bugüne kadar gelen, Medeni ve Siyasi Haklara ‹liflkin Uluslararas›

Sözleflme’de yer alan medeni ve siyasi  haklar› yorumlama çal›flmalar›-

n›n tamam›n› kapsamaktad›r. Medeni ve Siyasi Haklara ‹liflkin Ulusla-

raras› Sözleflme’nin 28. maddesine uygun olarak kurulan ve ba¤›ms›z

uzmanlardan oluflan  ‹nsan Haklar› Komitesi’nin görevi insan haklar›-

n›n korunmas›, gelifltirilmesi ve bu alanda iflbirli¤inin sa¤lanmas› ama-

c›yla Sözleflme’nin uygulanmas›n› takip etme ve Sözleflme çerçevesinde

rapor sunma yükümlülü¤ünü yerine getirme konusunda, bu yükümlü-

lü¤ün belirli yönlerine dikkat çekerek, taraf Devletlere destek olmak-

t›r. Bu amaçla Komite, Sözleflme’ye taraf Devletlerin raporlama yü-

kümlülüklerinin kapsam›n› belirleyen ve Sözleflme’de yer alan her bir

hakk›n içeri¤ine dair Genel Yorumlar haz›rlamaktad›r. Komite, A¤us-

tos 2006 itibar›yle 31 adet genel yorumu taraf Devletlerin bilgisine

sunmufltur. Mevcut derleme, ‹nsan Haklar› Komitesi’nin genel yorum-
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lar›n›n ‹ngilizce orijinalinin yer ald›¤› “Compilation of General Com-

ments and General Recommendations Adopted By Human Rights

Treaty Bodies” (HRI/GEN/1/Rev.7 12 May 2004) belgesini temel al-

makta ve bu belgede ad› geçen ‹nsan Haklar› Komitesi’nin Genel Yo-

rumlar›n›n tamam›n› içermektedir. Kitap düzeninde yeknesakl›¤› sa¤-

lamak amac›yla yap›lan birkaç flekli de¤ifliklik d›fl›nda, Türkçe çeviri-

de orijinal metinlere sad›k kal›nm›flt›r. Kitapta, Medeni ve Siyasi Hak-

lara ‹liflkin Uluslararas› Sözleflme’ye yap›lan at›flar için Sözleflme’nin

Türkçe resmi çevirisi esas al›nm›flt›r.

Kitab›n ikinci bölümünü oluflturan Ekonomik, Sosyal ve Kültü-

rel Haklar Komitesi’nin Genel Yorumlar› da, yukar›da an›lan ‹nsan

Haklar› Komitesi’nin Genel Yorumlar›na benzer flekilde, ancak ekono-

mik, sosyal ve kültürel haklar›n hayata geçirilmesi ve Ekonomik, Sos-

yal ve Kültürel Haklara ‹liflkin Uluslararas› Sözleflme’ye taraf Devlet-

lerin, Sözleflme çerçevesindeki rapor sunma yükümlülüklerine yard›m-

c› olmak amac›yla haz›rlanm›flt›r. Birleflmifl Milletler Ekonomik ve

Sosyal Konseyi’nin 28 May›s 1985 tarihli ve 1985/7 say›l› karar›yla

kurulan Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi, A¤ustos 2006

itibar›yle 18 adet genel yorumu taraf Devletlerin bilgisine sunmufltur.

Mevcut çeviri, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi’nin 1-

15 say›l› genel yorumlar›n›n ‹ngilizce orijinalinin yer ald›¤› “Compila-

tion of General Comments and General Recommendations Adopted

By Human Rights Treaty Bodies” (HRI/GEN/1/Rev.7 12 May 2004)

belgesi ve s›ras›yla 16, 17 ve 18 say›l› Genel Yorumlar›n yer ald›¤›, Ge-

neral Comment No. 16 (2005): 11/08/2005, E/C.12/2005/4; General

Comment No. 17 (2005): 12/01/2006, E/C.12/GC/17; General Com-

ment No. 18: 06/02/2006. E/C.12/GC/18 belgelerinden derlenmifltir.

Kitab›n bu bölümünde de yine, kitap düzeninde yeknesakl›¤› sa¤lamak

amac›yla yap›lan birkaç flekli de¤ifliklik d›fl›nda, Türkçe çeviride oriji-

nal metinlere  sad›k kal›nm›flt›r. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Hakla-

ra ‹liflkin Uluslararas› Sözleflme’ye yap›lan at›flar için Sözleflme’nin

Türkçe resmi çevirisi esas al›nm›flt›r.

Lema Uyar
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