
Değerli katılımcılar, 

Sayın misafirler 

Bu tür bilimsel toplantıların yapılması çağdaş demokrasilerde insan 

haklarının ve hukukun hak ettiği yeri bulması açısından önemli olduğu gibi biz 

hukukçuların biraraya gelip görüş alışverişinde bulunmaları ve kaynaşmaları 

adına da olumlu kazanımlar sağlamaktadır. Bu vesileyle Melikşah Üniversitesi 

olarak, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Hukuk Enstitüsü ve Qafqaz 

Üniversitesi ile birlikte can Azerbaycan`da “İnsan Hakları” konusunda 1. 

Uluslararası Konferansı düzenlemekten fevkalade onur duyduğumuzu ifade 

etmek isterim. 

İnsanoğlunun tarih boyunca hep daha güzel hayat standardı ve daha 

sürurlu bir hayat özlemi içinde olduğu bir gerçektir. Eflatun’un ‘Cumhuriyeti’, 

Thomas More'un “Ütopyası" Farabi’nin ‘El-Medinetü'l Fâzılası ve yazılan nice 

eserlerde, ileri sürülen nice  görüş ve sistemlerde insanoğlunun arayışı içinde 

olduğu bu sürurlu hayatın özlemi ve hasreti duyulmaktadır. 

Bu arayışın bir sonucu olarak ortaya çıkan insan hakları kavramı, asırlar 

içinde önce düşünsel (fikri) alanda, daha sonra, sırasıyla, anayasal belge ve 

bildirilerde, anayasalarda ve uluslararası sözleşmelerde yer alan ve korunması 

gerektiği konusunda ortak kanıya dayanan değerler bütünüdür.  Bu bağlamda 

insan hakları, insanın salt insan olmakla kazandığı haklardır. Bu haklar, temelde 

bireyin herkese karşı ileri sürebileceği yetkiler bütünüdür. Kişi, bu hakları 

doğumla hatta doğum öncesinde kazanır. İnsan hakları, devlet gücünü sınırlar; 

bireyi, devlet karşısında kimi hak ve yetkilere sahip süje durumuna sokar, obje 

olmaktan kurtarır. İnsan hakları, bireye, insan olarak sahip olduğu ortak 

değerlerin sömürü, baskı, şiddet, saldırı ve her türlü olumsuz dış etkiler 

karşısında korunmasını isteyebilme yetkisini verir, evrensel niteliklidir. İnsan 

hakları, insan sevgisi temeline dayanır. Sevgi çiçeklerinin yeterince yeşermediği 

ve bireyselleşmenin gerçekleşmediği bir toplum kültürü, insan hakları için uygun 

bir zemin oluşturmaz. 

İnsanın, sırf insan olması nedeniyle kimi haklara sahip olduğunu, devlete 

ve feodal bir yapıda insanın insanı sömürmesi esasına dayalı bir düzenden 

yararlananlara kabul ettirilebilmesi kolay olmamıştır. Bu dönem, büyük uğraşlar 

ve savaşlarla geçmiştir.  

Fikri (Düşünsel) alanda gelişen ve oluşan "insan hakkı"nın, ulusal ve 

uluslararası düzeyde korunması ve yaşatılması için kullanılan ilk araç anayasal 

belgeler ve anayasalar olmuştur. Daha sonra Milletler Cemiyeti ve Birleşmiş 

Milletler örgütleri tarafından kabul edilen uluslararası bildiriler ve sözleşmeler 



insan haklarının uluslararası alanda korunmasında etkili rol oynamışlardır. BM, 

kuruluşundan bugüne kadar insan haklarının korunmasını, en önemli amaçları 

arasında kabul etmiştir. Genel Kurul'un 1948'de kabul ettiği İnsan Hakları 

Evrensel Bildirisi, daha sonra kabul edilen insan haklarıyla ilgili bildirilere ve 

sözleşmelere temel oluşturmuştur. 

Bizim kültürümüzde de tarih boyunca atalarımız manevi değerlerinin 

gereği olarak insana insan olduğu için her zaman değer vermiş ve insan 

haklarının korunmasında çağdaş sistemler için bile model teşkil edecek örnekler 

sergilemiştir. Bilindiği gibi Peygamber Efendimizin (s.a.v) hadisleri ve özellikle 

Medine Sözleşmesi ile Veda Hutbesinde çağımız seviyesinde hatta bazı yönleri 

ile bugün gelinen noktanın üzerinde insana değer verilmiş ve insanı insan olduğu 

için sevilmesi emredilmiştir. 

Değerli katılımcılar (iştirakçılar) 

Ülkelerimizin refahı ve mutluluğu, her alanda standartlarını yükselterek 

kalkınması, etik değerlerle donatılmış, hukukun üstünlüğüne ve evrensel 

ilkelerine bağlı, içinde yaşadığı toplumu tanıyan, özgürlükçü, çağdaş, rekabete 

açık, yeni ve öncü bilgiye ulaşmayı hedefleyen, yeni sorunlara çözüm 

üretebilecek yeterli teorik ve uygulama bilgisine sahip, ulusal, uluslararası 

düzenleme ve uluslar üstü yaklaşımları bilen ve uygulayan, uluslararası ve 

disiplinler arası işbirliği ile her türlü kaynağı etkili ve verimli kullanan adil 

hukukçular yetiştirmekten geçmektedir. Bu bağlamda Melikşah Üniversitesi 

olarak Azerbaycan eğitim kurumları ile ortak araştırma projelerinin geliştirilmesi 

ve uygulanmasını, akademik değişim, öğrenci değişimi ve diğer konularda 

işbirliği çalışmaları yaptık ve bundan sonra da işbirliğini gerçekleştirmeye devam 

edeceğiz.  Bu konularda her türlü işbirliği tekliflerine de açığız. 

Bu vesileyle sempozyumun başarılı geçmesini diler, selam ve saygılarımı 

sunarım. Ve bugün öğrendiğim bilgi çerçevesinde Sayın Enstitü Başkanı Prof. Dr. 

İlham Mehmetzade Beyefendinin 60. yaşını tebrik eder ve kendisine hayırlı ve 

uzun bir ömür dilerim. Kendisine bu yaşgünü hatırasına Melikşah Üniversitesi 

logolu hediyeyi takdim etmek isterim. 

  

 

  


